
AURORA

OCHTIiHDB-SGPaiSKIIIG op maandan; k oktober 1971.

Aanwezig: H.BVD - PII.BVD - H.3 - H.C - H.D - H.JB - H.KiDB - H.TD - HK

Afwezig : - -

1.

2. Contact met Sicherungsgruppe

H.jD kreeg het afgelopen weekend het telefonische verzoek van de heer
van de Sicherungsgruppe in Bad Godesberg, om de verantwoorde-

lijke figuur voor de beveiliging van het bezoek dat Hare Majesteit de
Koningin eind oktober aan tfest-Duitsland zal brengen te vragen contact
met de Sicherungsgruppe op te nernen. H.BVD zal dit doorgeven aan de
heer van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis.
Verder vroeg de heer om beschikbaarstelling van gegevens van
belang in verband met het bezoek dat de Japanse Keizer van 11 tot 1J5
oktober 1971 aan V/est-Duitsland zal brengen. H.C zal PHC vragen hier-
voor zorg te dragen.

3. Bezoek aan Parijs

PH.BVD doet verslag van zijn bevindingen tijdens het bezoek dat hij
vorige week aan en aan bracht.

*f. Veiligheid verbindingen

H.BVD vraagt H.TD navraag te willen doen naar de motieven, die Buiten-
landse Zaken ertoe hebben geleid een. telexbericht naar London te stureu
met een waarschuwing, dat er rekening mee raoet worden gehouden dat
Russische trawlers via internationale kabels gevoerde telefoongesprekkej
afluisteren.

5» Radio Nordsee

H.BVD doet een uitvoerig relaas van de publiciteitsverwikkelingen ron-
dom deze zaak en betreffende het feit dat minister Geertsema ingegaan
is op vragen van het Algemeen Dagblad. Hoewel hij hoopt dat deze zaak-
zachtjes zal aflopen, dienen wij rekening te houden met de mogelijkheid
dat dit niet het geval is. Minister-President Biesheuvel heeft na de
bijeenkomst van de Ministerraad zich zeer nuchter over de kwestie van
Radio Nordsee uitgelaten. H.BVD verzoekt H.C met spoed alle materiaal
te doen bijeen garen dat als bezwarend voor de Nordsee-club kan worden
aangemerkt.

6. Hasseltnan/Gerken-affaire

H.BVD doet mededeling van de verdere ontwikkelingen in deze saak na het
gesprek, dat hij hierover met de minister van Defensie op 20-9-1971 had
Dit leidde tot een bespreking net de heer , waarbij de afspraak
werd gemaakt dat deze bijzondere aandacht zou besteden aan de Abwehr
fase en wij aan de vraag van mogelijke contacten met coinraunistisohe
diensten.
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Een versnelling trad op toen vrijdag 1-10-1971 bekend werd dat het in
het weekend tot een publicatie van de zaak zou koraen. Deze is door
interventie van de heer niet doorgegaan. H.3VD wil zich nader
met de bij deze kwestie betrokkenen, beraden over wat verder moet wor-
den gedaan, dit voor een bespreking die hij heden te 15*30 uurweer met
minister De Koster heeft.

Uitwijzing 105 Russen in Londen

H.BVD doet verslag van de door hem (vrijdag 1-10-1971) bij gevoer-
de besprekingen. Hij had ook nog de gelegenheid om met enige -
raedewerkers contact te hebben. Verwezen moge worden naar het verslag
dat GRO/L van de gev.oerde gesprekken maakt.

oktober 1971.



URORA

aiSSPÎ KING op woenndag 6 oktober 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - tf.B - H.C - H.D - H.E - H.K33 - HyTD - HK

Afwezig : - - -

1. Gesprek met Minister Geertseroa

H.BVD had dinsdag 5 oktober een gesprek met Minister Geertsema, die- hij
informeerde omtrent de zaak Lyalin en de wetenschap die hij hieronitrent
bij zijn bezoek in London had verkregen.
Tijdens het gesprek kwam het verzoek van de heer door om vaststel-
ling van een datura voor de bijeenkomst van de Karaercoraraissie, Deze were
bepaald op 21 oktober. De voorbespreking met de Minister vindt op

• 12 oktober plaats. H.BVD besprak met de Minister de punten die. van cle
zijde van de Kamerconmissie ter sprake worden gebracht. Van de kant v=iri
de Minister wordt hieraan het punt Maandoverzicht aan toegevoegd.
Verder kwara de affaire Nordsee ter sprake. Het feit dat de Minister
hierover reededelingen aan de pers heeft gedaan bleek op een misversband
te berusten. Uit het feit dat wij ondershands enige inforrnatie hadden
verstrekt, had de Minister afgeleid dat hij deze kon bevestigari.

2. Radio Nordsee

Gesproken wordt even over het feit dat en op 5 oktober
des middags een bezoek aan de Dienst brachten. Hun mededelingen werclen
in ontvangst genomen door de heer

3. Commissie Inwendige Veiligheid

H.D werd gebeld door de Adrairaal die met hem een gesprek wil he'cbe.'
over de appreciatie betreffende de binnenlandse tegenstander onz.;i-ai.'Jdi
laatstelijk in 1969 gev/ijzigd en ingebracht in het rapport van de
Comraissie Inwendige Veiligheid.

k* Vliegtuig-catastrofe bij Gent

H.C die heden in een andere zaak contact met heeft, zal terloops
inforraeren of bij dit vliegtuigongeluk sprake van sabotage is.

5. Hasselman/Gerken-affaire

Maandagrniddag k oktober nara H.BVD wederom deel aan een besprekinrr bij
de Minister van Defensie, De Koster. Van HID-zijde was een voorlopig
rapport uitgebracht over bevindingen t.a.v. de Abwehr-fase. Dit bsvatt..
een aantal zwakke punten. Het werd door de Minister als niot biJKcnder
sterk beoordeeld.
H.BVD vreest dat bij een publicatie verv/ijten zouden kunnen worden ge-
richt tot de overheid, in het bijzonder aan het adres van de iWDfbetro.
fende het niet tijdig onderzoeken van de kwestie.

6. MID

Hedenmiddag komt het nieuwe Hoofd MIDt de heer , die da
Kolonel opvolgt, een kenuisnakings-bexoelL aan II. 3VD brenf;«3n.

6 oktober 1971.



AURORA

OCHTENDB|SPHEKING_gp_yriJdag_8_oktober_1221

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, HD, HE, H.TD, H.KJ3B, HK

Afwezig : - -
F

1. B.V.D. en pers

Gesproken wordt even ove.r de kwalijke invloed van de artikelen in "Trouw"
d.d. 6-10-71 en "Vrij Nederland" d.d. 9-1O-71, over de ervaringen van
Gunnewegh voor de image van de Dienst. Hier valt weinig aan te doen.
Gunnewegh heeft zich gisteren nog in verbinding gesteld met de Dienst.
Hij vroeg wat er gebeurd was met de brief, die hij enige tijd geleden aaa
H.BVD had gezonden. Hem is geantwoord, dat deze aan de bevoegde inetantie
is doorgegeven, waarbij Gunnewegh is verzocht on verder van zijn telafoont j.
verschoond te blijven.
Gunnewegh raaakte er daarna gewag van, dat hij er in geslaagd is een medo-
werker van de Kon. Karechaussee, met wie hij indertijd in contact stond,
te identificeren.
H.BVD heeft het artikeltje in net Eindhovense Dagblad gelezen, waarin. een
kwalijke passage aan de BVD is gewijd. Het artikel is van een nocal
vervelende kop voorzien. HK zal zich hierover in verbinding stellen met
hoofdredacteur van het Eindhovense Dagblad.
Ter sprake komt ook nog even de practical joke van Wouter Gortaak in de
"Groene" van heden, t.w. zijn artikel "Veronica als dekmantel". Trou-.v heaft.
gedacht, dat het om een serieuze zaak ging. En ook (AD) trapte arin
totdat hij door HK uit de droom werd geholpen.

2. Audio contra surveillance

H.TD meldt, dat ons om medewerking is gevraagd voor het houden van een ACS-
controle in Paleis "Huize ten Bosch", tijdens het verblijf aldaar van
Keizer Hirohito. Voorts maakte hij-melding van dat zich een zekere samen-
werking met Buitenlandse Zaken op technisch gebied gaat aftekenen. H.BVD
acht het wenselijk, dat een en ander binnenkort wordt geforraaliseerd.
Naar aanleiding van een opmerking van HD komt de vraag op, wat Mej.
van Buitenlandse Zaken op het terrein van de beveiliging van conferentieB
e.d. doet.

3. Hasselman/Gerken-affaire (zie ook Aurora dd. 6-10-71 punt 5)

HK vernam gisteren van de heer , dat de publicatie hierover tot natier
order zou zijn uitgesteld. H.BVD acht het mogelijk, dat dit mede een
gevolg is van een gesprek dat Minister De Koster met 6en van de hooi'd-
redacteuren had. Van de heer werd gisteren het rapport van de
overste , over zijn bevindingen t.a.v. de Abwehr-fase, vorkregfcii.
H.BVD acht dit document weinig overtuigend. Het draagt zelfs nog niet tot
een begin van bewijs bij.

8 oktober 1971



AURORA

OCHTENDBSSPRaKING op maandag 11 oktober 1971.

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

Afwezig : - - -

1. Defectie in Brussel

Vernomen werd dat de medewerker van de Russische Handelsmissie in
Brussel, , die is overgelopen, een raajoor van de
6RU is.

2.

H.BVD ontving een verzoek van Hobfd of een medewerker van deze
Dienst enige tijd stage bij onze Dienst kan lopen. Het gaat om een
periode van 8 a 1̂  dagen. H.E zal EO vragen een program voor een derge>
lijke stage op te stellen.

11 oktober 1971.



AUB03A

OCHTENDBBSPHBKIHa op wocnsdag M oktober 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - K.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - UK

Afwezig : -

1. Rode Jeugd

H.B vestigt de aandacht ap een aankondiging betreffende een artikel in het
deze week uitkomende Vrij Nederland over het optreden van een agent-provo-
cateur, die door de politic Eindhoven in overleg met de Justitie, werd ge-
bruikt ora inlichtingen betreffende de .Rode Jeugd te verkrijgec.
Verder wordt gesproken over de actie van de Rode Jeugd in Breda, die in cl&
hal van het gerechtsgebouw een vliegtuigoefenbommetje plaatste dat niet v*»n
een lading bleek te zijn voorzien.

2. HasBelman/Gerken~affaire (zie ook Aurora 8 okt. pt. J>)

Het bezoek van CRO aan de heer Gerken op raaandag 11 oktober heeft niet maor
opgeleverd dan de toezeggi*ig van Gerken, dat hij wil nadenken ever het a.?i of
niet accepteren van de uitnodiging van H.BVD om voor een gesprek naar
Den Haag te koraen. H.BVD heeft de indruk dat Gerken geen naa:n zal kunnen
noernen. H.j£ had een gesprek net de heer Van der Gaag, die Hasselraan ker.t u.it-
diens Praagse periode.

J>. Inwendige Veiligheid

H.D vertelt het een en ander over het gesprek dat hij met Adrairaal had*
Aan de kant van Defensie bestaat zorg over de geringe voortgang van de bovei
liging van belangrijke objecten in buitengewone omstandigheden. Van de aiiclo
van hot bedrijfsleven in de Rijnraond zijn bepaalde wensen kenbaar geasaakfc
inzake de eabotagebeveiliging. De Admiraal kon nog niet zeggon vmnneer
een bijeenkorast van de Coraraissie voor de Inwendige Veiligheid 53al porden b?~
legd.

*f. Comit§ van de zeven

H.BVD ontving een uitnodiging van Hoofd voor een bijeenkorast van de
Europese Diensten in Keulen op 19 november a.s..
In verband daarmede is de Beneluxbijeenkomst, die in Den Haag wordt gehoutiers
verzet naar 24 november.

5. Gesprek met Minister

H.BVD had gisteren een gesprek met Minister Geerteema ter voorbereiding Y;UT
de bijeenkoinst van de Kamercomnissie op 21 oktober. Het is ovorigens onae'icr-
of deze bijeenkorast op de vermelde datum kan doorgaan, omdat op die da^ do
Kamer volgens de tot nu toe bepaalde agenda de begroting van Binnenlandc-e
Zaken behandelt»

6. Electronische infortaatieverwerking

Het bezoek dat de heer van aan de Dienrst zal brenger', is bc--
paald op 2 november a.s..

13 oktober 19?1.



AURORA

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

Afwezig : - -

1. Rode Jeugd, . .

Gesproken wordt over het artikel in "Vrij Nederland" betreffende het ale
dubbelagent optreden van het Rode Jeugd-lid . Pas uit deze publi-
catie is ook duidelijk geworden, hoe de politie Eindhoven in deze heeft
geblunderd. H.BVD heeft gisteren over de zaak even van gedachten gewisseld
met de P.G. ' s-Hertogenbosch . Er zijn vragen over de zaak
gesteld door de heer Wiebenga (PSP) aan de minister van Binnenlandse iiaken
en Justitie. Verwacht wordt, dat de aanpak daarvan in eerste instantie
zal zijn, vragen van ambtsberichten aan de O.v.J. en aan de burgemeester
van Eindhoven. Te verwachten is, dat wij bij deze beantwoording zullen
worden betrokken. In verband daarmede is het noodzakelijk dat door de t

afdeling B een overzicht betreffende de feiten die ons oratrent de activi-
teiten van de politie Eindhoven bekend aijn, worden vastgelegd.

2.

3» .. uit Brussel

HC bracht gisteren een bezoek aan , alwaar hij enige bijzonderheden
vernam omtrent deze defector. Hij vertelt het e,e.a. daarover.

**• Bijeenkomst ConRresgebouw

HD deelt raede dat tijdens de bijeenkomst van BVI's in het Congresgebouw
naar voren is gekomen, dat dezen van plan zijn om een soort club te vormen
waaruit dan vertegenwoordigers naar voren kunnen komen, die als gespreks-
partners met de overheid kunnen fungeren.

5. E-IX-onderzoek

H.BVD deelt mede te zijn opgebeld door een zekere , naar wie op
verzoek van CFO een sumraier onderzoek werd ingesteld. 3etrokkene was dit
ter kennis gekomen en hij uitte hierover bezwaren en voegde hieraan toe,
dat als men met hem wilde spreken men hem toch wel wist te vinden.
H.BVD stelt de betreffende stukken in handen van HC met het verzoek CFO
de zaak met voorrang te laten bekijken, opdat hij betrokkene zo spoedig
mogelijk kan antwoorden*

6. CVIN

H.BVD doet raededeling omtrent de gisteraiddag gehouden bijeenkomst. Er lag
een stuk ter tafel, afkoraetig van IDB, dat ons ter kennis moet zijn ge-
bracht. Over de aard van dit stuk wil hij gaarne wcrden ingelicht. In de
vergadering kwam de wens naar voren t.z.t. iets te mogen horen over de
gevallen " e n ^ H.BVD vraagt HC daarvoor t.z.t. ieto
gereed te maken.
De volgcnde CVIR-bijeenkotast is gesteld op 1? resp. 18 novernber a.s.
Aangezien H.BVD dan verhinderd is, zal HB in zijn plaats gaan.

- 2 -
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Perscontacten

HK nam contact op met de hoofdredacteur van het Eindhovense Dagblad,
de heer , naar aanleiding van het artikel in deze krant, met
kwalijke opmerkingen over de BVD. Deze zegde hem toe, dat hij de betrokken
journalist opdracht zou geven HK te bellen.
Zulks geschiedde door de journalist , verbonden aan de Haagse redactie.
Deze zei HK, het..artikel dat hij wel had geschreven zelf nog niet te
hebben gelezen. Hij zegde HK toe hem te zullen terugbellen.

15 oktober 1971



AUH01U

OGHTENDBESPREKING op maandag 18 oktober 1971.

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

Afwezig : —

1. Bijzondere lasten

H.BVD neemt slechts tot 9.15 uur aan de vergadering deel aangezier.
hij naar de Minister-President moet voor het vcrkrijger; van dc
handtekening op de 3 naandelijkse bijzondere lasten. Te 11.00 uur
brengt hij voor hetzelfde doel een bezoek aan de Minister van
Justitie, Mr. Van Agt,

2. IRA-zaak

PH.BVD deelt het e.e.a. mede over onze bemoeienis met deze aango-
legenheid. Dit naar aanleiding van de inbeslagneming van 116 kibtcr-
wapens en munitie zaterdag 16-10-'?1 op Schiphcl, die bestend waron
voor de IRA. Het afgelopen weekend werd door radio en t,v. en
hedenmorgen in de Pers aan deze zaak uitvoerig aandacht gftschonker;,

3« Paspoorten

H.BVD leest een notitie van de I.D. Rijkspolitie Groningen voor
over de kwestie van het innemen van paspoorten van overledenen.
Hij stelt het betreffende CO in handen van H.C met het verzoek
aan deze zaak aandacht te seven.

18 oktober 1971.



AURORA

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

Afwezig : H.BVD

1. Tsjebotariov

, HB maakt gewag van een artikel in "De Volkskrant" betreffende bezwaren .aan
' de kant van bepaaldc NATO-landen tegen het uitblijven van maatregelen van
de zijde van de Belgische regering, terzake van de nededelingen van
Tsjebotariov oratrent spionage in Belgie, gericht tegen de NATO.
PH.BVD deelt mede, dat vrijdag 22 oktober te 16.00 uur de heer ! van

op bezoek komt, om eni^e nededelingen over het verloop van de zaak
Tejebotariov te doen. Hij vraagt H.C. en HK zich ter beschikking te houden.

2. IRA-wapens

HK leest een telegram van voor, waarin de dank wordt uitgeeproken
voor onze medewerking in deze aangelegenheid.

3. Hasselman/Gerken-affaire (zie Aurora dd 15-10-71. pt. 2)

HC had een gesprek met de voormalige Kapitein , dat geen gegevens
van belang opleverde.
HK had op maandag 18 oktober met de heer (HID) een gesprek, over de
door de Minister van Defensie te volgen beleidslijn, ingeval het toch
onverhoopt tot een publicatie van de kant van "De Telegraaf" raocht komen.
De heer deelde mede, dat het onderzoek van de Overste
'(een tweede gesprek met en een onderhoud met

) geen positieve gegevens heeft opgeleverd.
HK kreeg de indruk, dat de heer bezig is terug te komen op v.i jn
opinie dat Hasselman in handen van de Abwehr is geweest.

4. Bi jeenkomst HoofdcoTrnnissariesen

PH.BVD acht de gisteren gehouden bijeenkomst met HoofdcomrjiisBarisson. ge-
slaagd. T.a.v. ons verzoek, ora de vreemdelingenpolitie in te echakelen
bij het verkrijgen van inzicht omtrent wat onder vrsemdelingen leeft, word
uiterst critisch gereageerd.

5. - automatisering

Op verzoek van H.ACD deelt HK nede, dat op 2 november a.s. de heer
van van 10.00 - 12.00 uur een inleiding komt houden over de
electronische informatieverv/erking. De Afdelingslioofden wordt gevraagd,
aan H.ACD te laten wetcn v;ie van hun afdeling daarbij aanwezig zullen ?,ij':
Des middags vindt een diccuesie n.a.v. de inleiding plaats.

6. KamercommiBgie

De bijeenkomst met de Karaerconraissie is verzet naar dirisdag 26 oktober te
20.30 uur.

7. Gesprek net Minister De Brauw

HB vertelt h»t e.e.a. over het ger.prek dat H.BVD en hij op 1^-10-71 had if..-;
met <lc I-iiniater var. 'Jetenfichtxpsbeleid en 'n'etenschoppclijk
De Brauv.'.

- 2 -
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8. Buitenlands bezoek

25-10 en van de Research contra-spionag<
bi j .
Opvang voornamelijk door de afdeling C.

1 en 2/11 Twee medewerkers van de Russische desk van
\g afdeling C.

9 en 10/11 en enige technische medewerkers.
Opvang dioor de afdeling TD.

21 oktober 1971



AURORA

...,_ OCHTENDBBSPRpING_op_vri jdag_22_oktober_1221

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

Afwezig :— -

1. Begroting Binnenlandse Zaken

HK en K/D hebben de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken op
20 en 21 oktober gevolgd. De BVD kwam niet ter sprake, behoudens in een
opmerking van de heer Wiebenga (PSP), die vond dat de BVD geen toegang
dient te krijgen tot de CPA (Centrale Personeels Administrate).
De staatssecretaris, de heer Van Stuyvenberg, die in eerste instantie niet
op deze opmerking had gereageerd, heeft dit bij de dupliek wel gedaan.
Hij heeft opgemerkt, dat waar de regering de BVD als een noodzakelijke
dienst ziet, er geen enkele aanleiding Toor is, om de BVD de toegang tot
de CPA te weigeren.

2. Sabotage en gaa

HD brengt het bericht in de Telegraaf van 21-10 over een sabotagedreiging
ten aanzien van het gasleidingsnet ter sprake. Dit heeft medewerkers van
zijn afdeling en HK - gezien vragen van de pers - bezig gehouden. Het
bericht bleek uiteindelijk op niets te berusten*

3. Rondschrijyen BVA

Gesproken wordt even ovef het rondschri^en d.d. 20 oktober 1971 van de
BVA aan de Afdelingshoofden*
De vraag komt op of het toegangspasje niet beter van een foto kan worden
voorzien. H.BVD gelooft niet, dat het uitgeven van nieuwe pasjes in de
gebruikelijke vorm daardoor moet worden opgehouden.
Verder wordt er even gesproken over de betekenis van de staat van inlich-
tingen, die algemeen als positief wordt beoordeeld.

k. Buitenlandse bezoeken

H.BVD kreeg van H.KEB een lijstje van de ons binnenkort wachtende buiten-
landse bezoekers. Ten aanzien van de bezoeken met een technische inslag,
vraagt hij H.TD om daarbij zoveel nogelijk de afdeling C te betrekken.

5. Tsjebotariov (zie ook Aurora d.d. 20-10-71)

H.BVD zal de heer , die hedenmiddag te 18.00 uur op bezoek komt om
over het verloop van deze zaak te spreken, thuis ontvangen.
Hij sprak over de kwestie met de heer van de Permanente Vertege
woordiging te Brussel. Dit is hem aanleiding erop te wijzen, dat wanneer
zich bij ons een spionagezaak voordoet, wij er rekening mee moeten houden
ook de Benelux-partners ten aanzien van informatie op een zeer ruime wijze
moeten worden bediend.

6. Bi.lzondere lasten

De gebruikelijke gang langs de drie c.q. vier ministers, is vlot verlopen.
H.BVD stelt wel op prijs dat de benodigde papieren vroeger ter beschikking
komen. Voorts blijkt het van waarde bij het bezoek aan de ministers wat
sprekende verhalen over het resultaat van ons werk op dit terrein ter
beschikking te hebben.

- 2 -



_ 2 -

7. Defensie Studie Centrum - Hasselman/Gerken - Burgemeesters

H.BVD woonde de afgelopen dagen de Bilderberg-bijeenkomst van het Defensie
Studie Centrum bij. Deze had een feestelijk tintje vanwege het 20-jarige
bestaan van het Centrum. De betekenis van het Instituut wordt aan een her-
beschouwing onderworpen. Vooraleer deze studie is afgesloten, zal geen
nieuwe directeur worden benoemd.
H.BVD had tijdens de bijeenkomst een gesprek met de heren
(Telegraaf) en , Chef Kabinet van de Coramissaris der
Koningin in Noord Holland. Met eerstgenoemde sprak hij over de Hasselman/
Gerken-affaire. Hierover informeerde hij Cres en HK.
Van de heer ontving hi3 de aanbeveling een beveili-
gingeconferentie voor de BVA's van de provincien te beleggen. Voorts meende

dat HBVD er gbed aan zou doen het voorlichtingspad
weer eens op te gaan ten aanzien van de burgemeesters in Nederland.
Hij meende voorts dat het contact met de Commissarissen der Koningin
niet uit het oog mag worden verloren.

8. Wato Special Committee

H.BVD wil op dinsdag 26 oktober te 9 uur een bespreking hebben met H.KEB,
HB en HC ter voorbereiding van de bijeenkonst van het Special Committee.

9. Kamercommissie

Op 26 oktober te 19*30 uur heeft H.BVD een voorbespreking met de Minister
en de Secretaris-Generaal over de te 20.JO uur aanvangende bijeenkomst
met de Kamercommissie.

10. Briejf van Mevrouw

H.BVD ontving een brief van Mevrouw , waarin dank wordt betuigd
voor het medeleven, betoond bij het overlijden van haar echtgenoot.
Zij verzoekt deae over te brengen aan al degenen die blijken van belang-
stelling gaven.

22 oktober 1971



AURORA

/^T*4fl

OCHTENDBSSPRKKING op maandag 25 oktober 1971

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

Afwezig : - - ,

Nederlands Gomite erkenrint* DDR

Naar aunleiding van het dagrapport hierover van de afdeling B d.d. 25-10~71
vraagt H.BVJV of wij positieve aanwijzingen hebben dat de Liga fur Volker-
frontschaft en do Gesellschaft fiir Kulturele Verbindungen worden gebruikt
ale recruterings-objecteh door het MfS. Dit zal aan worden gevraazrd.
Nader wordt bezien of het bericht in het B-dagrapport vastgelegd, Iran warden
geexploiteerd.

IRA-zaak (zie ook Aurora dd. 20-10-71)

Gesproken wordt over de persberichten betreffende de weg die O'Gonnell
heeft pevolgd (per taxi) via Belgie naar Frankrijk ô . weer in Terland tern;
to konen. O'Connell sou than& deelnemon aan de bijeenkotGsten van de IRA-
Provisionals in Dublin. De lerse politic zou hebben tekend perar-.ekt , seen
verzoek tot arreistatie t.a.v. hem te hebben.

k.

5. Panorama

^ H.BVD informeert naar de stand van zaken, waaroratrent HK hen inlicht.

6. Gehnime fondsen

De heer , die eerdaage met pensioen gaat, heeft zijn laatstc
controle gehouden. Dit is H.BVD aanleiding tot de voljende verzoe?rr:n:
- Geld bestemd voor geheime uitgaven (b.v. voor lunchee, reixen e.d.) raoet
altijd bij de heer en niet bij de ge\vone kas worden opgennwen;

- Reizen dienen in het algeineen uit de gev/one kas te worden ge.rir.a.icierd.
Een vaste uitzondering daarop gfeldt voor reiaen naar diensten, die. bu
het'normale verbindingspatroon yallen. Voorto i;ijn altijd geheir. d«

/" en reizen E-XIII-reizen,/die een uitgesproken operationeel karakter hebbenf
- Overv.'ogen wordt on alle TD-uitgaven als geheim aan te nun-ken en bopa-iJ.u
uitgaven die tot nu toe (o.m. voor vervoer) gehein worden gefinanoierU,
in de toekorast ten laste van de open begroting te brengen.

De heer wordt opgevolgd door de heer *

7« Tsjebotariov

Het hoofddoel van hot bezoek dat de heer van K.BVD vrij^Tgrr-idia
bracht, \vas te bedanker. voor on^e )iulp in doze zar-.k. De verv/ttchtin^ V-.TJ d
heer is, dat de Belgische revering naar aanleidinp; van het ;;ev.-a
Tsjebotariov tocli nor; hot uitwiJE-ing van enkele figu^en sal ovcr;-.-r?''i.

26 oktober 19.71



op woensdag 2? oktober 1971.

Aanwezig: ll.BVD - PH.3VD - H.3 - li.C - II.D - H.E - H.KS3'- H.TD - HK

Afwezig • - - - • -

V '

1. Aanslag op BEA - ID-Amsterdam

Gesproken wordt over het incident dat zich dinsdag in de vroege raorgen
heeft voorgedaan t.a.v. het kantoor van de BEA in Amsterdam. Er werd
daar een borametje tot ontploffins gebracht. Wij ontvingen hierover een
telex van met het verzoek ora nadere inlichtingen. Op dat moment
had ons nog generlei melding van het gebeuren van de kant van de ID-
Amsterdam bereikt. Toen hierover navraag werd gedaan, werd door de
heer laconiek gereageerd met de mededeling dat men de volgende da^
de zaak zou bekijken. H.B wijdt dit aan het onvoldoende in het leader van
het Korps ingevoerd zijn van de ID, die kennelijk niet door de overige
dienstonderdelen wordt geinformeerd.
H.BVD vraagt de gegevens hierover bijeen te houden. Hij wil dan t.z.t.
hierover met de Hoofdcommissaris opreken,

2. Zuid-Molukkers

H.C deelt mede dat gebleken is dat bij een bankoverval in Nijraegen drie
Zuid-Molukkers betrokken v/aren. Een van hen bleek in het bezit van een
raketwerper, die indertijd in Loenen uit een wapendepot is ontvreemd.

~i>. Ts jebotariov

Gesproken wordt over een van ontvangen telex betreffende de "maat-
regelen" die de Belgische regering n.a.v. het geval Tsjebotariov heeft
getroffen.

k. Situatie Antillen

H.E maakt er melding van dat een medewerker van E IX, die voor 6on vei-
ligheidsonderzoek op bezoek was bij Jhr.Mr. , Chef
Directie Weatelijk Halfrond van Buitenlandse uaken, een heel verhual
kreeg opgedist over de situatie op de Antillen. Hij stelt ll.BVD hierovei
een notitie met van genoemde heer verkregen rapporten o.a. van clR M/UHIi.
ter hand.
H.BVD v/il t.z.t. hierover eens contact met de Chef Directie Westelijk
Halfrond opnemen.

5» Hasselraan/Gerken-affaire

H.BVD ontving een brief van de heer Gerken, inhoudende een negatieve
reactie op het verzoek om voor een gesprek net H.BVD naar Den Haag te
komen.

6» IRA-zaak

Uit handen van Minister Geertsenicx ontving H.BVD gisteren een dankbrief
van de Engelse Prime Minister aan Minister-President Blesheuvel.

- 2 -



7. NATO-distributie

H.BVD ontving van het NATO Security Directorate een telegram betreffen-
de een punt dat op de informele zitting van het Special Committee aan
de orde zal worden gesteld. Dit was NATO-wide verspreid, hetgeen merk-
waardig mag heten aangaande een infortaele bijeenkomst van het Committee,
dat formeel niet bestaat.
H.BVD zal hierover bij gelegenheid van de bijeenkomst van het Special
Committee spreken met de heer .o Hij vraagt 1I.K33 de kwestie op
te nemen met de heer van de afdeling Verbindingen van Buiten-
landse Zaken.

8. Kamerc ommissie

Betreffende de gisteravond in het Karaergebouw gehouden bijeenkoiast van
de Vaste Coramissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, zegt
H.BVD dat veel sterker dan in het verleden het politieke element en de
tegenstellingen tussen de verschillende partijen naar voren kwarn, in de
wijze waarop de leden zich tegen elkaar opstelden. v'/ij zullen ons daar-
aan moeten aanpassen, evenzeer aan de omstandigheid dat Minister
Geertsema veel sterker dan zijn voorganger de zaken betreffende de
Dienst zelf naar voren wil brengen.
Op 11 november a.s. vindt in ons gebouw een bijeenkomst plaats, hoofd-
zakelijk bedoeld ter orientatie van de nieuwe leden in de Commisaie,
t.w. de heren Andriessen (KVP)t Aantjes (AR)t iViegel (VVD) en Berger
(DS'70).

2? oktober 1971.



AUHOHA

OCHTISHDB3SPHJ5KJ.HC5 op vrijdaK 29 oktober 1971*

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - PHE - H.TD - H.KBB - B̂ A/B.

Afwezig : H.BVD - HK

•' V1

1» Aanslaflen/overvallen

H.B merkt op, dat de Arasterdarase politie weinig werk raaakt van inciden-
ten waarbij geen daders gevat of te vatten zijn, zoals in het geval van
de molotov-cocktails tegen het Italiaanse consulaat en het kantoor van
de BEA te Amsterdam. Er kont daarover niets op papier.
H.C geeft informatie over de gang van zaken rond de bankoverval door
Molukkers te Nijrnegen. De verdachten worden vandaag voorgeleid en ver-
volgens aan de marechaussee overgedragen. De BVD is om assistentie ge-
vraagd.

2.

H.C deelt rnede een lijstje naraen te hebben ontvangen van door
geidentificeerde figuren. Is van weinig waarde: slechts twee personen
aijn goed geidentificeerd.

3. Wapens Schiphol

PH.BVD deelt raede, dat waarschijnlijk vandaag besloten wordt wat moet
gebeuren met de wapenzending op Schiphol. Hij merkt daarbij op dat de
free-port regeling Schiphol nog eens intern aan een beschouwing wordt
onderworpen.

4. Antecedentenonderaoek

H.D geeft voorbeelden van personen die recentelijk in overheidsdie»ist
zijn geko^isn en die zich hebben doen kennen in de sfeer van de Rode
Jeugd, witte BVD etc..
Hij signaleert tevens een zekere zorgeloosheid bij het aanneruen van
Oosteuropeanen door de Departementen. Hiervoor ±s aandacht gevraagd van
de BVA's en bijv. ook \'an de Secretaris-Generaal Sociale Zaken, die
heeft toegezegd hierop in het vervolg beter te zullen letten.
Afdelingshoofden worden verzocht aanwijzingen terzake aan afdeling D
door te geven.

5. Correotie

In verslag d.d. 27 oktober wordt het Special Committee ten onrechte
als niet-officieel aangeduid.

29 oktober 1971.



1.

AURORA

Aanwesig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, HD, P1IK, H.TD, H.KEB, K/D

Afwezig : HK

HD deelt mede dat uit een brief van H.VNA is gebleken, dat de heer
zich ongerust maakt over zi jn dochter die haar ontslag kreeg bij de
Amerikaanse Ambassade in Den Haag, naar men haar had gezegd "vregens van de
BVD ontvangen inlichtingen". H.VNA heeft de heer beloofd bij de. BW
naar deze zaak te informeren.
H.BVD verzoekt na te gaan wat Mej. op de Amerikaanse .Ambassade
precies medegedeeld is en tevens of zij thans weer een andere werkkring
heeft gevonden. Da.arna kan bezien worden wat de heer zal wordeij
raedegedeeld. . •

YJapens Schiphol

Ter aanvulling en correctie op punt 3 van het Auroraverslag van 29 oktober
1971 merkt H.BVD op, dat hij de heer (Parket P.G. Amsterdam) er o?
heeft gewezen, dat na de verrassende invrijheidstelling van de verdachten
in deze zaak een even verrassende beslissing t.a.v. de inbeslaggenomen
wapens niet uitgeeloten te achten is. Hij heeft de heer versocht
hier het oog op te houden. Voorts inforraeerde de heer (BuZa) vrijdag
jl. bij PH.BVD hoe het met deze zaak stond. Van deze gelegenheid heeft
PH.BVD gebruik gemaakt om ook de heer te attenderen op de spoedig
te verwachten beslissing omtrent de wapens. De heer zou hierover nog
contact opnemen met Justitie.

5. Bozoek H.BVD aan Hannover

H.BVD deelt enige bi.-jzonderheden mede over de door hern en HB bijf-ewoonde
bijeenkomst van het LfV Niedersachsen in Kannovor, die in hoofdaaak gev.-ijd
was aan het rechts-radikalisme. Uit verschillende in Hannover gevoerde
gesprekken bleek H.BVD, dat ds in Duitslani;! ondernomen pogingen van de heer

om meer gegevens te verkrijgen over de Hasseltnan-affaire, daar wel
enige verwondering hebben verwekt, raaar de heer weanig opgeleverd
hebben.
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6. Bijeenkorcst Vaste CommisGie (11 nov.1971)

H.BVD deelt raede, dat het in de bedoeling ligt de door hem te geven inlei-
ding -sober te houden. Van de Afdelingshoofden wordt alleen KB verzocht
die avond vrij te houden. We weten ook nog niet wat de Minister van plan is.
Er zal geen technische demonstratie worden gegeven, raaar HTD wordt verzocht
wel ter beschikking te zijn voor het geval men de T-ruinte wenst te bezich-
tigen. Er zal vergaderd worden in de VIP-room en in verband daarmede zal de
bridge-avond van de Personeelsvereniging naar een andere datum verschoven
dienen te worden.
Voor wat betreft d.e security-briefing van de nieuwe conmissieleden, ver^oekt
H.BVD aan HD enijre punten op schrift te stellen. Bit schriftuur kan dan aan
de daarvoor in aanraerkin^- koraende leden worden aangeboden, met verzoek HD
t.z.t. voor een gesprek te willen ontvangen.

2 november 1971



AURORA

OCHTENDBSSPREKING op woensdag 3 november 1971

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

Afwezig : H.BVD

Inschakeling vreemdelingenpolitie (zie ook Aurora 20-10-71, pt. k)

In het kader van onze pogingen de vreemdelingenpolitie in te doen schakeler
bio net verkrijgen van inzicht omtrent hetgeen onder vreeradelingen leeft,
hield BFA gisteren een inleiding voor de Coiamissarissen van de Hijkepolitis
hoofden van de Rijksrecherche, over het terrorisme. De reacties van deze
politiearabtenaren waren weinig bemoedigend. Hun verwachtingen, dat via hun
toedoen in de richting van de vreemdelingenpolitie iets zou wordeu bereiut.
waren gering.

Russische Vertegenwoordiging

PHC deelt mee dat oris eind oktober berichten bereikten betreffende een
verbod aan medewerkers van de RA en de Handelsvertegenwoordiging om vcrlof
op te nemen voor reizen naar de Sowjet-U'nie tijdens de komende feestdag-ir..
Het is niet duidelijk wat hiervan de achtergrond is. T.a.v. de komende
feestdagen wordt gedacht aan de herdenking van de oktoberrevolutie op
9 november.

k. CPN-acties

PH.BVD spreekt de verwachting uit dat de ontwikkeling van de economirache
situatie en de gang van zalcen bij het loonoverleg aanleiding voor de C'fti
zullen zijn tot acties, die mogelijk in brede kring wearklank sullen vino.?1
Hij vraagt H3 hieraan aandacht te schenken.

5. 51ectronische infornatieverwerking

PH.BVD acht de gisteren door ae heer hiorover gehouden irleiding
zeer instructief. Gesproken v/ordt over de probler.en, die aan de eventual-.-
invoering van een couputer bij ons vooraf gaan..

6. C-da^rapport

PH.BVD vraagt PHC zo mogelijk van belang zijnde berichten in het
ten behoeve van Aurora te willen opnemen.
Het was hem opgevallen dat dit enige \vek°n niet ic so

k november 1971



AURORA

OCHTSHD3ESPREKING op vrijdaK 5 noveinber 1971

Aanwezig: PH.BVD, BV, HC, HD, HE, H.TD, KEB/B, HK

Afwezig : H.BVD

1. Nato Special Committee

HC vertelt het e.e.a. over hetgeen in de woensdag jl. gehouden informele
bijeenkomst van het Nato Special Committee aan de orde kwam. Hetgeen door
de vertegenwoordigers van de betrokken Ianden hierbij te berde werd gebrac/
over de zaken en Tsjebotariov, leverde voor one weinig nieuws op,
Er was een vrij langdurige mondelinge rapportage van de verschillende
delegaties over het aantal inlichtingenofficieren in hun landen.

2.

5.

Wapenzaken in het bijzonder betreffende de ISA

HE maakt er melding van dat enige berichten op zijn tafel kwamen, betreffea-
de mogelijke verdere activiteiten van de IRA op het terrein van het ver-
krijgen van wapens. Hij vraagt welke afdeling zich met deze zaak in de
toekorast zal bezighouden. PH.BVD maakt er gewag van dat in de affaire, die
tot de inbeslagneming van de IRA wapens op Schiphol leidde, niet direct
duidelijk was aan welke afdeling B of C en aan welk onderdeel daarvan de
zaak zou moeten worden toebedeeld. Daarom werd besloten op ad hoc basis PKL
als leider van dit project aan te wijzen. Bit was ook mogelijk, omdat de
zaak een betrekkelijk afgerond karakter had. HC en BV verzoeken over de
vraag van HE te mogen nadenken en te overleggen. PH.BVD wil gaarne maandag
a.s. de uitkomst daarvan weten*

Rode Jeugd

HK had contact met de heer van 0.0. en V.' iuzake de beantwoording
van de over de Rode Juegd Eindhoven en het optreden van door de
heer Wiebenga gestelde vragen. Justitie bleek in sterke mate de door de
politic Eindhoven voorgestelde beantwoording te hebben gevolgd. Uit het
door politic Eindhoven ter beschikking gestelde rapport was ons reeds ye-
bleken, dat daariri generlei melding wordt genaakt van onze Dienst. HK hoeft
de heer attent gemaakt op enige onvolkomenheden in de voorgestelde
beantwoording die deze heeft opgenomen met Justitie en die tot enige
gingen aanleiding waren.

De heer , hoofd van de Abteilung I, liet HK weten gaarne in ts gaan
op de hem namens H.BVD overgebrachte uitnodisiag een k*er naar J>en Ilaap; to
koraen. De datum van het bezoek, dat grotendeels dooi- HK zal worden op£3-
vangen, is bepaald op vrijdag 26 noveniber a.s..

5 november 1971



AURORA

OCHTaNDBJISPaSKING op caandai; 8 november 1971*

Aanwezig: H.3VD - PH.3VD - H.B - II.C - PHD - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1.
De heer bracht H.KEB de uitnodiging aan H.C over voor esn
bezoek aan de hoofdvestiging van in begin deceraber a.s..

2. NATO Special Committee

H.BVD vertelt het e.e.a. over het verloop van de gehouden bi.jeenkornst.
Hij geeft H.C en H.B enige door de heer tijdens de informelo bij-
eenkomst verstrekte gegevens door.

3.

. Veilittheidsbureau E.G.

De heer brengt op 11 noveraber a.s. een bezoek aan de Dienst. Hij
wil gaarne ingelicht v/orden over de zaak . H.E zal dit op zich
nemen.

8 november 1971.



AURORA

OCHTENDBJSSPRSKING op woensdaa 10 november 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVJ) - H.B - H.C - PHD - H.1C - H.KSB - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. (zie Aurora 8-11-1971, pt.1)

N.a.v. de uitnodiging van aan H.C om begin decerober naar Mimchen
te koraen zegt H.BVD daartegen geen bezwaar te hebben, wanneer de daar to
bespreken zaken blij.ven binnen het kader van de enige tijd terug met
dr. bij diens bezoek aan ons gemaakte afspraken.
H.C meldt dat hij onlangs bezoek kreeg van een medewerker van ,
gespecialiseerd in Oostduitse zaken, die volledige steun en hulp toe-
zegde wanneer wij op dit terrein iets zouden ondernemen.
Hij bracht daarbij tevens naar voren dat naar zijn raening aan V/estduitso
zijde op dit terrein niet veel kan worden bereikt.
In dit verband komt even ter sprake de door dr. Nollau in Der Spiegel
op het boek van Gehlen uitgeoefende kritiek.
H.BVD gelooft niet dat dezs kritiek een goede verstandhouding tussen
BfV en END zal bevorderen.

2. IRA en wapenzaken (zie ook Aurora 5-11-1971» pt.3)

Ondanks de passieve houding van de Chef ID-Amsterdam de heer , is
ons toch ter ore gekoraen dat in een bagagekluis in het Centraal Station
te Amsterdam 1JJ kg. explosieven werden aangetroffen.
Nog niet bekend is of deze vondst in verband kan worden gebracht met de
dezer dagen gepleegde aanslag op het gebouw van Lloyds in Amsterdam, die
op rekening van de IRA wordt geschreven.
H.BVD meent dat de IRA wapenzaken het beste, gezien het feit dat wij
hier met een extremistische organisatie te maken hebben door de afdoliii;,
B kunnen worden behandeld. De afdeling H zal hierbij dan met het feite-
lijke onderzoekwerk behulpzaara kunnen zijn.
H.E vernam gisteren van de heer van enige bijzondsr-
heden omtrent de persoon van de op vrije voeten gestelde wapenhandeluar

. zal om'een schriftelijke mededeling daarover gevr.-iagd
worden.

3. Benelux

De gisteren gehouden bijeenkomst van C-hcofden van de Benelux-diensten
had weinig te betekenen. H.C meent dat een bijeenkomen eenmaal per drie
maanden voldoende is.

*f. Europese diens ten

H.BVD deelt mede dat hij 19 november vergezeld \an KE3/3 do bijeenlio-ust
van de ]*hiropese diensten, "de zogenaamdo iieven" in Keulen aal bijwoi:en.

10 november 1971.



AURORA

OCHTaNDBESPRaKIHG op vrijdag 12 november 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KJ8B - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. Bezoek Esso

Naar aanleiding van het bezoek dat H.BVD raaandag zal ontvangen van de
heer van de Ssso, deelt H.D mede dat deze deel uitmaakt
van de hoofddirectie. H.D acht het niet uitgesloten dat hij vragen be-
treffende de beveiliging aan de orde zal stellen, o.a. of daarvoor grote-
re uitgaven nodig worden geacht. Aangezien H.D maandag niet beschikbaar
is, zal DIB (de heer ) het gesprek bijwonen.

2. De Oude Delft

Jarenlang heeft dit optisch bedrijf een afwijzende houding t.a.v. de BVD
ingenomen. Zo wilde men niet toestaan dat onzerzijds gesprekken plaats-
vonden met medewerkers van De Oude Delft, die contacten met conmunisti-
sche landen onderhouden. Hierin is nu tot genoegen, ook van de afdeling
C, een verandering opgetreden. Deze houdt mogelijk verband net het feit,
dat het bedrijf een vorm van samenwerking heeft bereikt met de S.U. op
het gebied van rontgenapparatuur, die in licentie in de S.U. vervaardigd
gaat worden. Daarvoor zal een groep Sowjet-technici naar Nederland kornen.
Voorts heeft men bij De Oude Delft de verwachting grote opdrachten van
Italiaanse zijde te zullen ontvangen.

3.
De heer van is op bezoek bij H.TD, vergezeld van enige
medewerkers van de Bundesgrenzschutz, om te spreken over de saraenwerking
op het gebied van peilen en opsporen van voor agenten bestemde uitzen-
dingen van communistische inlichtingendiensten.

4. Perscontacten

HK ontving een tweetal verzoeken ora medewerking, t.w. van de heer
verbonden aan het Azie-instituut, dat in relatie staat met de Oost-.'/est-
Stichting. Deze is een free-lance medewerker van Elsevier. Hij wil met
als uitgangspunt de zaken en , een artikel over de
Russische spionage schrijven en wil daarin ook iets over activiteiten in
Nederland vermelden. HK zal een afspraak voor een orienterend gesprek
met hem maken.
Hetzelfde zal geschieden i.v.m. het verzoek van de heer van de
Haagse Post, die teruggekoraen is op een vroegere raededeling dat hij een
verhaal over de ontwikkeling van het coramunisme in Nederland na de Tweede
i'/ereldoorlog wil schrijven.

5. Kamercomrnissie

H.BVD acht de bijeenkomst van gisteravond in ons gebouw goed te zijn ver-
lopen. Aan de orde waren twee punten, t.w. een informatie aan de Coimais-
sie betreffende aard en aantal van de afluistergevallen. Anderniaal bleek
dat de Coraraissie met waardering kennis nam van het betrekkelijk kleine
aantal. Dit was drs. Den Uyl aanleiding on de Minister te vratjen of dit
getal niet in een verslag van de Commissie zou kunnen worden opgenonsa.
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Hij meende dat dit nuttig wae om de voorstelling in de publieke opinie
dat de 3VD op grote schaal afluistert weg te nemen. De Minister heeft,
in twijfel trekkende of een dergelijke mededeling dit effect zal hebben,
dit voorshands afgewezen.
Het tweede punt was een orientatie door H.BVD over de taak en het werk
van de Dienst. Deze uiteenzetting leverde een aantal vragen op die in
een welwillende sfeer gesteld geen aanleiding tot moeilijkheden waren.

12 november 1971.



AURORA

OCHTliHDB-SoPi^KIIIG op ciaandaff 15 november 1971.

Aanwezig: H.3VD - PH.BVD - H.3 - H.C - PHD - H.E - Kri3/B - TDA - HK

Afwezig : - - -

1. Overlijden van de heer

TDA meldt het plotselinge overlijden van de 53-jarige medewerker van TD de
heer tijdens het afgelopen weekend.

2. Sabotage?

H.3 maakt melding van een bericht in de VAHA-uitzending "Dingen van de Dag"
van hedenmorgen. Daarin werd de bewering gedaan, dat de 3VD zich bezig sou
houden met plannen van communisten in Nieuweschans on sabotage te plegen
t.a.v. een doorlaatstation van de aardgasleiding in Drieborg. Men venneldd>;
een vrij lakoniek kommentaar van de Adjudant van de Rijkspolitie te Finrster
wolde. Ons is van enige aktiviteit van onze leant in deze richting niets
bekend.

3.

'+. DefensiestiidiecentruEi

H.3VD vraagt HK aandacht. te geven aan de door hern van het Deferisiostudic-
centrum ontvangen brief, waarin orn opgave wordt guvraagd van deelneniars
voor de a.s. 2'fste cursus van 10 januari 1972 tot 1*f februari 1972.

5. VNA

il.BVD vernam van de heer dat deze met verlof in Nederland zal zijr;
van 5 deceraber 1971 tot 6 januari 19?2. De heer zal zich 6 deo-.-inb •::
in verbinding met de Dienst stellen oia te vernemen wanneer H.3VD hem kan
ontvangen.

6. Veiligheidsbureau E.G.

H.3VD vertelt het e.e.a. over het besoek van de heer vrijdas 1? nnvev
ber j.l..

7.
De heer kwam K.BVD vrijdag vertcllen wat naar voreu \VRS t-;fs)-o-
men in een bijeenkomfit bij van de verschillende yertegenwoordigor'S
van deze dienst in. het bui.tenland. H.3VD lanccerde tegenover ai.in jjezip
partner de geclachte oratrent de vestiginj; van een I3uropees opleidiufj
tuut voor raedexverkers van veili^heids- en van inlichtingendien«teu.

15 november 1971.



AUHOKA

op woensdag 17 november 1971.

Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.KiCB - TDA - HK

Afwezig : H.Z

1. Sabotage? (zie ook Aurora 15 november 1971 , pt.2)

H.B deelt mede dat contact werd opgenornen met de Adjudant Kijkspolitie te
Finsterwolde, die in het bericht van "Dingen van de Dag" was verraeld. Der.e
verklaarde dat de betrokken redacteur van deze VARA-radiorubriek zich tot
hem had gewend met de mededeling, dat hij een goede relatie van de BVD wac.

2.

Verni_etiging8Piachine

N.a.v. een opmerking van PH. BVD wordt gesproken over het lawaai en de nt.ar.;
die het apparaat veroorzaakt. H.BVD bevee3.t aan zo eni.̂ szins morjelijir het
apparaat buiter. de norraale v/erktijden te gebruiken.

Hasselman/Gerken-af faire

H.BVD had over deze zaak 17 november een gesprek met Minister De Koster.
Hij heeft riaarbij gesteld, dat geen feiten naar voren zijn gekoi.ion., 02.0
kunoen bevestigen,' hetgeon t.a.v. de heer ilasselman .verd veroiid^r-.-3tel'.l. Bo
Minister raaakte H.3VI) een compliment voor de grote objectiviteit, (lie bij
het door de Dienst ingestelde onderzoek is betracht.

6.

5 . GesprRlc met (ienr*-™
'

H.BVD had een gesprek met ^-vntrn^ , voorzitter vn.ii de Matt-risr.l-
raad, over rnogelijke hulp van nilitaire zijde voor aekere behoafttm va- _.).

Op 23 november komt de nieuwc Directeur-Generaal van O.O.f-.V. net rl.
kennis rnaken. Te circa 9«^5 uur kornen dan ook de horen ,
en , on deel te neir.cn nan- een daarna volgend gssprek ovc-r en:'
bijzondere aarigelegenheden.

17 november 1971.



AURORA

OCHTSND3533PREKING op vrijda-r 19 noveraber 1971.

Aanwezig: MI.BVD - II.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - II.KEB - K/D

Afwezig : H.BVD - KK

1. CVIH

H.B doet enige raededelingen over de gioteren door hem bij-
gewoonde bijeenkornst van het CVIN. De volgende bijeenkor.st
zal plaatsvinden op 22 en 2J> deceober a.s..

2. H.TD deelt raede dat TD op de ochtendbespreking van maanctug
a.s. niet vertegonwoordigd zal zijn, oindat soivel hi,j als TD/
die dag een technische demonstratie in Eindhoven aullen bij
wonen0

3. Correctie AUHORA-ver»lag van17 novenber 1971.

In pt. 5 voor "generaal " te lezen "vice-adrrsiraal
it

19 novenber 1971.



AURORA

Aanwezig: H.3VD, 15V, HO, KD, HK, H.KKTi, UK

Afwezig : PK.BVD, H.TD

1 . Irispecteurs E-XIII

HE meldt, dat na de heer nu ook de heer
een hartgebrek voorlopig is uitgeschakeld.

2 . Perscontacten

HK word vrij-Iag jl. gebeld door de heer (Algemeen Dagblacl) en tie
heer (De Tijd) over de invnlidentocht van de Jan Hartman-
stichting.
Voorto werd hij gebeld door de heer van het blad de
Hieuwe Revue (l)e Geillustreerde Pers) . Deze wilde een artikel schrijven
over Oostduitse spionage raet als uitgangspunt het verhaal, dat de heer

uit Brunssuni onlangs Ran het Nieuwsblad van het J.uideri heeft <;e;-;e-
ven. Ilij had net dezo , die wij ook hebben gehoord, gesproken. UK
heeft heden een gesprek met de heer . In overleg net de afdelin;; C
zal hi,j deze nog enip aanvullend taateriaal ter benchikking stellen.

3 . y_ere_niginf; voor

HK hield zaterdag 20 novernber een inleiding over de taak en functie van de
BVD voor de sectie Oil van deze Vereriiging. Circa ^0 le<len van het Oil v/aren
in deae verrjadering, die onder voorssitterschap stond van de OvJ den Haag,

, aanwexig.

I'ef ensiestudiecentrum

IID raaakt gev/ag van een verzoek van de Directeur van het Deferuuostmiie-
centrun, r.chout bi j Ilacht , aan de heer on in he', kr.-
der va/i de Di>C-cursusaen inleidin^en over de taak en functie van de }>'/">' te
houden. II.BVT) acht dit verzoek lainplaatst. l!ij vraa{-t llii , v/annfter w i j hot
autwoordbrief je op het verzoek om aanv/i^sing van cnncHdaten voor de niouv/r
cursus opstellen, daarin een paesage aan dezo kwestie te wijdcn.

Het 'jpionnet.'je

H.3VD had vorige week eon gocprok met eon viertal r.ie:lewerkerr> ( i i e j .
de heren ., on ) die bereid aijn 't '-jpio!>:ic *.$'
nieuu loveu in te blaaen en die de nieuv/o redactie van het blad willcn vor
I.IPII. Sen onder hot personeol ingeytelde enqu<"te heeft duidelijk c;eraa'r:*;
dat de belannatelling uit-;aat naar zuken. dio in g«rubriceenle rubrickon
Viillen (b.v. naar v/o>t<>nsohap owtrent wyt de j)ient?t heef t ged:ion aan kwosti- .
fipionat',cvallen die in d« publiciteit o^JTonon) . i i .HV) ; is in f 'c vc-u.n van fie
nieu.\;e i^ark-'vntic der^eli jko zaken te i.iorren opne^en terjenoet F:e]ct)r::en, oncioi-
voorvjnardo dat de muinerra van het blad v.'uai'in dose v;orden beiiar-i^ld -\?.:-> .f.o-
rubriceerd uateriasl \vordnti i-ehanteerd. ^e BVA is verzocht hic-rover tuivie^
uit te bren^en. HD rneent dat e.e.a. niet geraakkelijk te renliGorcn v,)lt on
plaatet enige kanttelceningen b i j de saak.

- 2 -
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6. Veilip;heidsdiensten EG

H.BVD vertelt het e.e.u. over de vrijdag 19 noveraber jl. in Keulen fjehouden
bijeenkonst van de z.fj. Zeven. had deze bijeenkornst zeer goed ge-
organiBeerd. Besloten werd net doze bi jeenkomston, net ales centraal onder-
werp "Violence et terrorisne" op een basic van tweenaul per iaar verftader«K
voort te gaan. Besloten werd de en cle dienst vooralcnog niet
toe te laten. De invoering van een fichier zal verder ter hand worden ge-
nornen.
Van Duitse zijde houdt raen rekening raet de mo^elijkheid van emetine ver-
storinr;en van de OlympiGChe Spelen, die volgend jaar in J-Sunchen worden ce~
houden.

?.;> noveraber 1971



op woensdag 2k november 1971.

Aanwezig: H.3VD - H.B - il.C - H.D - H.B - H.K2J3 - H.TD - UK

Afwezig : PH.BVD

1 . Koreaans bezoek

H.B brengt even in herinnering dat binnenkort een delegatie van de
Noord-Koreaanse C.P..op bezoek komt bij de CPN. In Moskou warden voor
de nit 6 man bestaande groep visa aangevraagd, waarbij zonder enige
terughouding de reden van het bezoek werd verraeld.

2. SD3CE

Gesproken wordt even over de verwikkelingen in de SDSCE. Dit n.a.v. een
bericht in de Herald Tribune waarvan H.B melding maakt. In Le Monde sijr
eveneens verhalen over dese dienst verschenen, eveneens n.a.v. de ont-
hullingen gedaan door de vroegere medewerker van de SDiDCli, Col. .

3. Technische ontwikkelingen

H.TD bracht een bezoek aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips,
alwaar hij zich op de hoogte stelde van de ontwikkeling van een aeer
lichtgevoelige buis te gebruiken in televisiecamera's, die volgend jaar
op de markt korat.

H.KEB brengt in herinnering de door betoonde bereidheid on onder
onze hoede aan de betrokken arabtenaron van Buitenlandse Zaken eni<^~ nail-
re inforrnatie te verstrekken over de technische acties gericht tefjen d.v
Duitse vertegenwoordiging in de S.U.. De bedoeling van aat hisr-
bij voor om ook iets te vernemen omtrent de ervaringen van cnzs vcrl«-
genwoordigingen in coramunistische landen. H.KSB zal mededelen dat i?*;?--?
zaak aan Buitenlandse Saken is voorgelegd en dat de roactie daarop
dient te warden afgewacht.

5. Saraenwerking op technisch gebied

H.BVD raeent dat het wenselijk is, alvorens op het -verzoek wort
gereageerd, de samenwerking tussen onze Dienst, Buitenlandse .'nksn 01
de MID op het terrein van de audio contra surveillance een rroed« b:-?..'.-
te geven. Hij wil binnen afzienbare 'tijd een gesprek hierover met de
genoerade inctanties arrangeren.

6. Relatie met 0.0. en V,

Na het bezoek dat de nieuwe Directeur-Generaal 0.0. en V., mr.
op 2j5 november 1971 aan de Dienst bracht, werden enige aaken, tijsc.idc1
op het terrein van de af deling D liggende, met de heer " C.B.
besproken. Mr. komt op 2 decembar 1971 weer op bezock bi.j il.'.V
om van hem iets naders te horen over de taak en or^-anisabie v».n T'e
Dienst. V/anneer daartoe aanleiding is zal t.a.t. de Afdelinjjshoof'iorj
worden gevraagd ora de Directeur-Generaal yjat neer gedete.i.llesx'o.e i.'jic-i.-
matie te verschaffen.

2k novenber 1971.



OCHTEHDBEdPHSKING op vrijdag 26 november 1971.

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

Afwezi-g : ----

1« Sanenwerking met Poll tie Amsterdam

H.B doet een relaas over de wederotn gebleken onvoldoende canenv/erking
van de zijde van de Politie Amsterdam* Het gaat hier om het uitbli.lven
van een melding betreffende een bomkuestie, waarover een anonyraus
een mededeling had gedaan aan het Engclse consulaat-generaul in Afnster-
dara. De -vertegenwoordigcr had ons daarover ingelicht. De sinds
kort met de coordinatie van borazaken belaste innpecteur , gaf toen
bij liera navraag word gedaan, te kennen van deze zaak nietB te weten.
PH.BVD heeft H.B gevraagd de feiten betreffende de onvoldoende sarnen-
werking van de kant van de Politie Amsterdam vast te leggen, opdat wij
ons over eventuele verdere stappen kunnen beraden.

2. Pefensie Studiecentrum (zie ook AUROHA d.d. 22-11, pt. *»)

PH.D meldt dat bij onderxoek t.a.v. een persoon die tot de cursuG van
het DSC werd toegelaten, gebleken ic dat het hier een oplichter, etsn
zich als Dr. uitgevende persoon betrof. Dit resultaat kon pas
worden verkregen nadat nadere gegevene waren verkregen en op een nonent
dat de betreffende cursus al was beeindigd.
H.BVD wil deze kwestie ter sprake brengen wanneer de zaak van het op-
nemen van een inleiding over de BVD in het cursusprogram, net de
Dircctcur van het DSC zal worden aangesneden,

J5« Gtaatssecretaris Van

Bij gelegenheid van de receptie van OVBa-I, gisteren 2^-11 f tor viewing
van het 2^-jarig bestaan van deze vereniging, sprak H.BVD met Staats-
cecretaris Van Stuyvenberg. Deze ntelde zicli uitermate pocitief op
t.a.v. de Dienst , . zov/el inzake de toegang van ons tot de G.P.n. als
betreffende een eventueel computer- gebruik door de Dienst*

*f. Tele f oni sch e aankondi ging

De heer van de afdeling Voorlichting Binnenlandse Zaken vi-oeg
H.BVD waarom bij telefonisch contact inet de Diermt nog altijd gebruik
v/ordt geinaakt v?tn de aonkomliging Binnenlandse Zaken. H.BVD versoekt FK.t
eens met de BVA te bespreken of er uit veilighcidsoogpunt bezv/aren
best.Han tegen het gebruik van de aankondiging Binnenlandse Veili^heicis-
dienst»

5. Bezoek aan _ en ______ ̂

PH.BVD inaakt gev/ag van zijn ervaringen tijdens het bezofik dat hij van
maandag 22 t/m woensdag 24 riovenibor ann beide uiensten bracht*

stuurt duidelijk aan op een nauwere sarneniverking net ons, ook i.v.m
de te verwachten toetreding tot de 1J.G.

ic kennelijk de inz-inking van cuic-2 jaren terug te boven Ge~
korien en blijkt oen zeer actieve instelling to bezitten,

- 2 -



AURORA
- 2 -

6. Benelux- samenwerki n g

H.BVD vertelt het e.e.a. over de woensdag jl. gehouden bijeenkomst van
de drie.-Benelux-diensten. De vergaderfrequentie is teruggebracht tot
If raaal per jaar, dit geldt ook voor de hoofden van de C-afdelingen.
I-3en is er niot in geeluagd een overeensteraraing betreffende de relatie
met het bureau van de heer te boreiken. De bijeenkornct kwam niet
toe aan de behandeling van de punten op het terrein van B en C, Deze
zullen zoinogelijk in de volgende vergadering, t.w. op 25-1-1972, xvorden
behandeld.

7. Voorzitter Kmterieclraad

N.a.v. de met de admiraal gevoerde gesprekken, ontving H.BVlJ
van deze de mededeling, dat de hoofden van de drie krijgsraachtlaboratori*
ons zullen voorleggen net «elke zaken zij zich bezighhouden. H.'fD kan
dan vaststellen of daarin inogeli jkheden voor ons aanwezig 7,i jn.

8. Perscontac ten

HK ontving een verzoek van de heer van hot Financieel Economise
Magazine ora nedewerking aan een artikel betreffende bedrijfespionage,
uitgaande van comnunistische inlichtingendiensten.
PH.D ciaakt gewag van een coortgelijk verz-ook van de heer van
Succes, een oude relatie van afd. D. Dit had betrekking op bedrijfc-
spionage in het algemeeh, daarora werd deze verwszen naar de hear

van het VNO. HK raaakte dezer dagen kennie met de heer
, de oinde enige tijd nieuwe Hoofdredacteur van hot A.M.P..

Deze wil binnenkort een konnisraakingBbosoek aan H.BVD brengen.



AUROSA

OCHTISMDBBSPaaKINQ op maandag 29 november 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVi) - H.3 - H.C - H.D - H.33 - H.K3B - H.TI/ - HK.

Afwezig : - - -

1. Teru^keer uit U3A

H.B en H.C raelden dat de groep, die enige weken een cursus bij hot
hoofdkwartier volgde zeer voldaan daarvan is teruggekeerd.

2. Bezoek aan

H.D vertelt het e.e.a. over het bezoek, dat hij vrijdag j.J.. aan bracht.
Hij sprak met het Hoofd van de afdeling Beveiliging, o,m. over de toepassing
van de Official Secrets Act en over het voornernen tot Wijziging daarvan.
Voorts over onze Beschikking Antecedentenonderzoeken.

3. Helatie tot MID

H.BVD heeft het voornemen om met de nieuwe Chef MID Kolonel , enijre
aspecten van de relatie met deze dienst te bespreken en daarover enigs be-
zwaren te uiten.

29 november 1971.



AUKORA

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

Afwezig : - -

1• Verwikkelingen rond de SDECE

Naar aanleiding van een artikel in. Le Canard Enchaine dat H.BVD ter be-
schikking kreeg, wordt even gesproken over de verwikkelingen rond de
SDECE,

2. Vermeni(Tvuldiging van stukken

H.D kondigt een nota van de BVA aan over de gewijzigde praktijk bij het
vervaardigen van xerox-copieen in de fotokamer, waartegen uit beveiligings-
oogpunt bezwaren bestaan.

3. Wijzigingen in BVD-rangenstelsel

H.TD meldt dat bij de medewerkers van de afdeling TD ontstemrning is gerezen
over het feit, dat zij bij de inkrimping van het aantal salarisschalen ale
ambt. Bj5 in dezelfde schaal ssijn terechtgekomen als de aiabt. 01. H.BVJ
wijet erop, dat zij hun ongenoegen kunnen voorbrengen bij de ambtenaren- ./
delegatie die de zaak eventueel in de Ooramissie van Overleg aan de orde
kan etellen.

k. Perseontacten

HK ontving van de heer van de Nieuwe Revue zijn artikel over de
activiteiten van de Oostduitse inlichtingendiensten, waarvoor door ons
enig materiaal was verstrekt. In overleg met CDO heeft HK gevraocd a«n do
heer daarin enige vvijzigingen aan te brengen. Het artikel zal ovc-sr
een week of zes in de Nieuwe Kevue verschijnen.
Verder had HK een gesprek met de heren en van de
Haagse Post, die medewerking vroegen voor een artikelenserie over de ont-
wikkelingen in de CPN na de Tweede Wereldoorlog. H.BVD vraagt H.B hern ter-
zake van advies te dienen. HK maakte over het gesprek een notitie.

5« Contact met Krijgsmachtlabpratoria

II.3VD bezocht dezer dageri, vergezeld van H.TD en TDA, een tweetal krijgs-
machtonderdelen die mogelijk van belang kunnen zijn voor het werk van Ti).
H.TD zal deze zaak verder behandelen. ^

1 december 1971



gCHT|NDB^oPR£K|NG_op_vrijdag_2_december_1221

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

Afwezig : PH.BVD

1.

2, 't Spionnetje (zie ook AURORA d.d. 22-1-1971» P*« 5)

H.BVD ontving een nota van de BVA betreffende het personeelsorgaan, Daarin
wordt aanbevolen dit Dienstgeheim te rubriceren. Er zullen geen perso-
neelsgegevens in het blad worden opgenomen.

3. Pefensiestudieoentrum
* Ala deelnemers voor de volgende curBUS worden voorgedragen de heren

en . H.BVD besluit dat de heer zal worden
aangemeld. De heer kan dan eventueel volgend jaar ,gaan.

if. Relatie tot MID (zie ook AURORA d.d. 29-11-1971. pt. 3>

H.BVD besprek gisteren met Hoofd MID, Kol. , enige aspecten van
onze relatie met deze Dienet. Kolonel nam kennis van de door
H,BVD geuite bezwaren. Hij stelde zich zeer positief t.a.v. de samen-
werking met one op. Ook de nauwere saraenwerking op het terrein van de
audio-counter-surveillance kwam ter sprake.

5« P.O.-vergadering

Deze is van 9 december verzet naar 13 januari 1972.

6* Agenda

3 december: H.BVD gesprek met Admiraal
H.BVD gesprek met Hoofd I Ml do heor

8 december: H.BVD gesprek met de hoer ONV

9 december: H.BVD gosprek met mr. iichiff, S.G* Uuitenlandse Zaken.

7, Rectificatie

Pt. 3 AURORA d.d. 1-12-1971 "Wijzigingen in BVD-rangenstelsel" wordt op
verzoek van H.TD als volgt gewijzigd:
H.TD meldt dat bij medewerkers van de afd. TD ontstemming is gerezen
over het feit dat hen bij de vervallenverklarine van de rang technisch
assistant, die van ambtenaar 01 werd toegekend, terwijl dit naar hun
mening ambtenaar B3 had moeten zijn. (Deze opvatting is juist gebleken,
hetweIk de betrokkenen door PZ is bevestigd.)

3 december 1971.



AURORA
/>*uwi

OC.ITBHD333Paj3KIKG op maandaR 6 december 1971.

Aanwezig: H.3VD - PH.3VJ - H.B - H.C - PUD - PH3 - H.KE3 - II.TD - UK

Afwezig : - - -

1.

2. Zuid-Molukkers

Naar mr. van Justitie HK mededeelde, is een kleine inter-
departeraentale werkgroep geformeerd met het doel de beleidsvoriaing t.a.v.
de Zuid-Molukkers te coordineren. Tot de vorming van de groep heeft een
gesprek tussen de Secretarissen-Generaal van Justitie en CHM bijgedragen^
De werkgroep, die een informeel karakter draagt is saiaengesteld uit ver-
tegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse 3aken, CRM en Justi-
tie. In de groep was de vraag opgekoraen of de BVD daarvan deel moest uit-
maken. H.3VD vraagt H.C deze kwestie op te nemen met CFO.
HK zal nagaan wie precies in de werkgroep zitten.

3. Gesprek met Admiraal

H.BVD had vrijdag een gesprek met Admiraal Bos over een aantal zaken,
t.w. :
- De kwestie en de behandeling daarvan door de KamercoMmissie;
- Connissie . Deze Oomnissie, die zich bezighoudt net he~
samenstellen van een rapport over de positie van de krijgsniacht, v/il
daarbij ook in beschouwing nemen activiteiten gericht op omlerraijning
van de krijgsaacht. Adrairaal is uitgenodigd daarover in januari een
uiteenzetting voor de Coramissie te geven. H.BVD zegde hern terzake bij-
stand toe. Hiervoor zal Adrairaal zich met H.3 in verbindin*; stellen;

- Organisatiebureaus. In het kader van het werk van de Conraissie
sijn een tweetal organisatiebureaus bezig orn een efficiency

onderzoek in te stellen. Daarbij- is de vraag gerezen van de doelmatig-
heid van het hebben van drie railitaire inlichtingendiensten. H.BVD ver-
zoekt PHD eens na te gaan hoe het staat met de clearance van de mede-
werkers van deze bureaus, die dit onderzoek doen;

- Relatie 3VD - MID. bonder enig verzoek oia actie lichtte H.3'/D Admiraal
sunraier in over zijn gesprek terzake oet Hoofd MID, d.d. 2 december

1971;
- ACS-samenwerking. H.3VD sprak ook over onze pogingen on tussen de op

dit terrein betrokkenen een betere samenwerking te realiseren.

k. Relatie metxIDB

In het gesprek dat H.3VD vrijdag jl. met de heer had, werd overeer.-
gekomon, dat van tijd tot tijd contact zal worden onderhouden over het te
voeren beleid.
JEen volgend gesprek waaraan ook PH.BVD zal deelnemen, is bepaald op
7 januari 1972 te 10.30 uur.

- 2 -
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5. Legitiraatiebewijzen

De 3VA is doende de lesitiraatiebewijzen te.vernieuwen van diegenen, die
nog een exemplaar bezitten naarop niet de handtekening van H.iiVi) voorkorab.
Daarbij is bij H.BVD de vraag op^akouen welke norta geldt voor het ver-
strekken van een legitiraatiebewijs. Hij neent, dat deae noet zijn het ver-
richten van werkzaamheden in de buitendienst.
H.BVD zal de BVA vragen een hem voorgelegde lijst per afdeling uit te
splitsen, hij zal dan gaarne het oordeel van de afdelingshoofden betref-
fende de aan hun medewerkers verstrekte legitimatiebewijzen vernemen.

6 deceraber 1971.



AURORA

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, FHD, HE, H.TDt H.KEB, HK

Afwezig : - -

1. Comnissie (zie ook Aurora dd 6-12-71 punt 3)

HB vernam van Adniraal dat de Commissie op 29 december
a.s. met deze een gesprek wil hebben over de onderroijnende activiteiten in
de Krijgsmacht en ook spionage-activiteiten tegen de Krijgsmacht. «drairaal

wil hierover op 23 dcceraber een voorbeopreking hebben. Hij wilde zich
laten vergezellen van de Kolonel en HB. Het ligt in de bedoelius;
de Coramiseie iets ter beschikking te stellen, dat deze in haar o;oenbaar
te naken rapport kan opneraen. HC zal Ores vragen iets over spionage-acti-
viteiten tegen de Krijnsraacht op papier te zetten. Mogelijk kan de Conrsis-
sie over deze onderurerpen uitgaande boven het te openbaren stuk nog iets
ter lezing v/orden gegeven, waaraan dan bij de bespreking mondeling nog het
e.e.a. kan worden toegevoegd.

2, Organisatiebureaux (zie ook Aurora dd 6-12-71 pt. 3)

PHD deelt nede, dat hij van de heer vernam dat circa 5̂ raan van eer
tweetal organisatiebureaux bezijj zijn aet het efficiency-ondersoek bij de
Krijgsmacht. Het ligt in de bedoeling naar deze personen een veili:rheiue-
onderzoek, gericht op een Cosmic-topsecretverklaring, in te stellen. l*it
zal geruime tijd in beslag neoen. Hen hoopt daamede klaar te zijn voordat
het efficiency-onderzoek achter de rug is. Voorlopig werd naar betrokkenen
een summier adninistratief onderzoek ingesteld.

3» Ambassade Bonn

HE hield inleidingen voor het personeel van de Arabassade Bonn en vertelt
daarover het een en ander.

k. Luld

H.TD meldt dat door hem van de afdeling D een verzoek werd ontvangen om
een tweetal jonge officieren van de Luchtraachtverbindingsdienst te ont-
vanjjen voor een orienterend gesprek over het ACS-werk. Dit verzoek was via
Luld binnen gekonen. De Admiraal , met wie hij zich in verbindin^ steld-:
zeide geen bezwaar te.̂ en het voeren van een gesprok te hebben. Hij zegde
dank voor de hen verstrekte informatie. PH.BVD meent dat het nuttig is riat
nog even wordt najjegaan v/at de achtergrond van het verzoek is.

5. Zuid-Molukkers (zie ook Aurora dd 6-12-71 punt 2)

HK heeft Hr. van Juctitie laten weten, dat wij voorshands
geen behoefte hebben zitting te neinen in de interdepartenentale i.'erk̂ roê
der coordinatie van de beleivlsvort.iiiig t.a.v. «uid-i'iolukkers. Toegeze^d
werd ons toezending van de notities, die ointrent de vor^aderi^gen van de
werkgroep worden genaakt. Wanneer v-/ij er behoefte aan hebben in de Yer;:ri-
deringen informatics te verstrekken, staat de mogelijkheid daartoe op«n.

9 decenber 1971



AUHORA

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

Afwezig : - -

1. Commissie

Naar aanleiding van het vermelde in Aurora d.d. 8-12-1971 punt 1, zegt H.BVD
dat hij het ter beschikking stellen aan de Commissie van stukken beperkt
wil zien tot een mededeling die de Commissie desgewenst in haar verslag kan
opnemen. De aanvullende informatie dient mondeling te geschieden.

2. Luld en ACS-werk Czie ook Aurora 8-12-1971 punt *0

H.BVD beveelt aan bij het eventuele gesprek met twee jonge officieren van
de Luchtmachtverbindingsdienst over ACS-werk, terughoudendheid in acht te
nemen. Hij betreurt het dat de Luchtmacht eigen activiteiten gaat ontwikke-
len. Hij hoopt dat Admiraal als coordinator hier alsnog iets aan kan
doen.
HD meldt dat de twee jonge officieren naar de VS zullen gaan om daar een
opleiding op ACS-gebied te krijgen.
HTD merkt rain of meer terloops op, dat wij met onze ACS-controles een gebied
bestrijken dat ligt onder de frequentie duizend megahertz. H.BVD zegt dat ale
de conclusie van TD zou zijn, dat daardoor ongedekte risico's worden genomen
waarin mogelijk door aanschaffing van bepaalde apparatuur kan wordeu voor-
zien, hij dit gaarne in een nota van HTD zal vernemen.

3« Commissaris van Onderzoek

H.BVD vertelt het e.e.a. over het ontwerp van wet door de directie Binnen-
lands Bestuur van het Departement, opgesteld ter regeling van de functie
en de bevoegdheden van de ombudsman, die men de naam van Commissaris van
Onderzoek wilde geven. HK en KJA zullen hierover dinsdag 1^ december een
gesprek hebben met Mr. en enige andere medewerkers van de di-
rectie BB.

4. Gesprek met Minister-President

Bij een ontmoeting met Minister-President Biesheuvel gaf H.BVD enige inform-;
tie over onze visie op de ondermijnende activiteiten in de Krijgsmacht en i
over onze saraenwerking met de MID.
H.BVD vestigde de aandacht op een zekere lacune die bestaat t.a.v. het inge-
licht zijn van de regering omtrent wat in pers en publiciteit naar voren
komt. De Minister-President zei doende te zijn daarvoor een voorxiening te
treffen.

5. Relatie met VNA

De heer , die tot 13 januari een kort verlof in Nederland door-
brengt, informeerde H.BVD over de stand van zaken bij de VNA en over enige
aangelegenheden in het bijzonder van belang voor de afdeling D. Het ligt in
de bedoeling van het Hoofd VWA een man speciaal aan te wijzen op het terreir.
van de beveiliging. Deze komt zich t.z.t. bij de afdeling D. orienteren.

. 2 -
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6. Relatie met CNV

H.BVD ontving een bezoek van de heren en van het CNV, waar-
bij HB en BO aanwezig waren. Het bezoek, dat bedoeld was als een kennis-
making, kreeg het karakter van een geanimeerde gedachtenwisseling, waarbij
de heer interessante mededelingen deed over zijn Internationale er-
varingen. •«

7« Defensiestudiecentrum

H.BVD ontving, in antwoord op zijn brief aan de Directeur Defensiestudie-
centrura, van Schout bij Nacht een schriftelijke reactie, waar-
in excuus werd gevraagd voor het zonder overleg met ons opnemen van het
onderwerp BVD in het program van de volgende cursus en het contact opnemen
met een medewerker van de Dienst, met het verzoek een inleiding daarover
te willen houden.
H.BVD deelde de wnd.Directeur DCS telefonisch mede, dat hij wel medewerking
zal geven voor het houden van een inleiding over de BVD in de komende cur-
sus, doch dat gezien de uit security-oogpunt onbevredigende toelating van
cursisten, daarmede niet verder zal worden gegaan dan t.a.v. publiciteits-
media gebruikelijk is.
HK zal zich met de directeur DCS in verbinding stellen om e.e.a. nader te
regelen.

8. Gesprek met SG-BuZa

H.BVD had gisteren een gesprek met Mr. Schiff, die hij over een aantal zakei
informeerde, t.w. over o.m.:
- beschikbaarstelling van inlichtingen betreffende Suriname en de Wed.
Antillen;

- Sowjet-Staatscomite voor iVetenschap en Techniek; dit naar aanleiding van
berichten van die afdeling B over activiteiten van de journalist

. H.BVD vraagt HC over het comitfi een rapport te laten opstellen,
dat hij t.z.t. ter beschikking dient te stellen aan de heer ;

- de aanwezigheid in ̂ ederland van de heer , dit i.v.m. de rela-
tie tot 'Taiwan;

- de beschikbaarstelling van inlichtingen van SEP. Hierover zal in januari
een gesprek plaatsvinden met de DG-PZ, de heer . H.BVD zal dit
samen met HB voeren. Het ligt in de bedoeling dat daarna HB op geregelde
tijden contact met de DG-PZ zal onderhouden.

10 december 1971



Aurora d.d. maandag 13 december 1971 niet gemaakt.
Geen vergadering geweest.



OCHTENDBESPHJSKIKG op woensdag 1S december 1971.

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

Afwezig : H.BVD

1. Beveiliging Fokker

PHD vertelt, dat er enige moeilijkheden zijn ontstaan rond de beveili-
gingssituatie bij Fokker. Hiervoor is een oplossing gevonden. Figuren
verantwoordelijk voor bepaalde gedeelten van het bedrijf is nu ook verani
woordeljjkheid voor de beveiliging toegekend. In verband daarmede worden
zij bijgestaan door Sub-BVI's.
Dezen staan dan in relatie met de BVI, die voor het gehele bedrijf func-
tioneert.

2.

3. Commissaris van Onderzoek

HK vertelt het e.e.a. over het ontwerp betreffende de Commissaris
Onderzoek, opgemaakt door de Directie Binnenlands Bestuur van het
tement en over de bespreking, die KJA en hij hierover hadden net
mr. , Hoofd van de Afdeling Bestuurliv1ke Aaiigelegeiih^den
de Directie Binnenlands Bestuur en twee van diens medewerkers,
mr. en mr. op 1̂ -12-1971.

15 december 1971.



AUROHA

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

Afwezig : H.BVD

1, Commissie (zie Aurora d.d. 10-12-71 punt 1)

HB deelt raede, dat BV gieteren heeft deelgenomen aan een gesprek met mede-
werkers van de MID, Marid en Luld ter voorbereiding van de aan de Comnissi*-

door Admiraal in gezelschap van HB en de Kolonel
te geven informatie.

Ter tafel lag een geschrift van de MID over de ondermijnende activiteiten,
dat na enige wijzigingen werd goedgekeurd. HB vraagt hoe net staat met de
bijdrage van de afdeling C betreffende spionage gericht tegen de Krijgo-
fflacht* PHC zal dit nagaan.

2. Relatie BVD - Politic

HK had op 15 december een gesprek met Mr. van net Kabinct
van de CdK Zuid-Holland. Deze was om advies gevraagd door de flurgecieester
van Gorkura, de heer Schroder, in verband met net antwoord dat deze moet
geven naar aanleiding van vragen van het PvdA-raadslid De Nijs.
Deze hebben betrekking op de z.g. geheime lijst en op wat met de mensen,
die daarop voorkomen, in een oorlog gebeurt. Voorts op de activiteit van
de BVD terzake. HK lichtte de heer in over de verhouding Politie - BV.
aan de hand van de Kamerverslagen en wees ook op de vraag die de heer
Fransen in april 1970 stelde en het antwoord daarop van de Minister, dsc
verwees naar artikel 2*f van de '.Vet BBBG.
Mr. zal Burgemeester Schroder vragen het antwoord dat hij
wil geven vooraf voor te leggen. Ons wordt dan terzake nader advies go-
vraagd.
HK diende de Hoofdinspecteur van de G.P. Arnhera, die verantwoordelijk
is voor de ID, van advies in vorband met een bezoek van een groepjs ctu-
denteri aan de Politie Arnhera, die in het kader van hun studie-opdracht zieh
over het werk van de Politie orienteren. De HIP was gevraagd iets ever
de functionering van de Inlichtirigendienst te vertellen. Ket groepje stu-
denten werd begeleid door Mevrouw , die werkzaan is bij de
Universiteit Nijraegen.
HIP liet weten, dat het bezoek zonder moeili jkheden was verlopen.

17 decenber 1971
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Aanwezig: PH.BVD, HB, HC, HD, HE, H.KEB, H.TD, KD

Afwezig : H.BVD - HK

Grensmeldinrcen Kon.Marechaussee (CO

HC vestigt de aandacht op een van de Kon.Harechaussee ontvangen rapport
vaarin blijkt dat in de paspoorten van vliegtuigpaesagiers, komende uit de
Sowjet-Unie, geen doorlaatstempels van in- en uitreizen meer voorkonen,
waardoor de controle op dit reizigersverkeer practisch onmogelijk wordt.
PH.BVD verzoekt KB en HC in overleg met de Kon.Marechaussee eens te bezien
of er andere mogelijkheden zijn, ora het rendement van de grenscontrole op
te voeren.

3« Kamerovertredingen

PH.BVD vestigt de aandacht op de november-lijst van overtredingen en ver-
zoekt de afdelingshoofden degenen die in gebreke gebleven zijn, op hun
verplichtingen in deze te wijzen.

20 december 1971



AUHORA

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

Afwezig : H.BVD

1. De Horst

HB vertelt bet een en ander over de verwikkelingen rondora het te Driebergen
gevestigde opleidingsinstituut van de N.H.-kerk "De Horst". Er zijn daar
moeilijkheden gerezen vanwegc het optreden van een soort alternatieve groep
o.l.v. doninee . Deze groep heeft de directie afgezet. Door de
betrokken inspectie van het Ministerie van Onderwijs is een rapport opge-
naakt, waarin de groep Marxistisch-Leninistische beginselen worden toege-
schreven. De S.G. van Onderwijs, de heer , wendde zich tot one
met de vraag of wij over enige gegevens beschikten. Met hulp van de I.Dk-
Utrecht kon iets worden ter beschikking gesteld.
De kwestie is voor Onderwijs van belang in verband met een subsidie die aan
"De Horst" wordt gegeven.

2. Beveiliging.jplieraffinaderi.1en

HD vertelt hierover het volgende:
De heer van de afdeling D vernam van enige beveiligings-inepec-
teurs van de Esso, dat er een samenwerking t.a.v. de beveiliging bestaat
tussen de olieraffinaderijen in het Botlekgebied. Alleen de HPM neeiat daar-
aan niet deel. Er beetaat een soort controlesysteera t.a.v. personen, die
zich onbevoegd op of rondora de terreinen in het Botlekgebied ophouden.
Bij deze samenwerking zou de I.D.-Rotterdam zijn betrokken. Wij hadden daar
ontrent nog niets vernomen. De afdeling D wint nadere inlichtingen in.

22 december 19?1



OCHTaNDBESPRflKIHG op vri.ldag 2k december 1971 •

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

Afwezig : H.BVD

1. Commissie (Aurora van 17-12-1971, pt.1)

H.B nam gisteren deel aan het gesprek - in het kader van het CVIN gevoerd
ter voorbereiding van de inlichtingen, die adniiraal in gezelschap van
H.B en Kolonel aan de Commissie zal verstrekken
Admiraal was verheugd over een stuk, opgesteld door de afdeling C, ge
vens bevattende, betreffende de spionage gericht op de Krijgsraacht. Het g
sprek met de Coniraissie zal op 29 deceraber 1971 te 20.00
plaatsvinden.
De volgende bijeenkorast van de CVIN is bepaald op 2 respectievelijk 3 feb
ari 1972.

2. Ontvreemding bij vreemdelingenpolitie

HB maakt gewag van een brutaal staaltje van ontvreemdende activiteiten in
Hoofdbureau van Politie te Amsterdam, t.w. het wegnemen uit het bureau va
Vreeradelingenpolitie in de naoht van woensdag op donderdag jl. van een 50
stempels en ca. 100 formulieren. De Chef ID, de heer , stelde ons h
van op donderdagmorgen op de hoogte. De Volkskrant publiceerde hedenmorga
een kort beriehtje. H3 zal de Politie Amsterdam verzoeken of het procea-
verbaal ter beschikking kan worden gesteld, opdat wij weten wat er precie
wordt vermist.

3. flerkgroep industriele guerilla

HD maakt melding van het bestaan van een werkgroep industriele guerilla -,v
omtrent een melding werd ontvangen afkorastig van de Dir. van het UCN-prtn
te Enschede. H.B zegt, dat hem ter kennis kwam, dat in een kring van jour
nalisten over de activiteiten van de werkgroep werd gesproken. r/ij ire ten
niet wie en wat hier achter zit.

*i. Revolutionair sabotage front

De I.D. Rotterdam is op het spoor gekomen wie achter deze groep schuil ga
Gebruikmakende van de afkorting RSF, heeft dit front dit jaar enige aanoi
in Rotterdam gepleegd, geclaimd t.w. het in brand steken van enige politi
auto's en een poging tot brandstichting in het Duitse en Engelse consular

5» Reizen van ambtenaren naar comraunistische landen

HD maakt melding van een brief van de BVA van Hconomische Zaken, vvaarir. d
rapporteert omtrent een gesprek met een arabtenaar van de BIDB, die af en t
deel uitmaakt van Nederlandse delegaties die in communistische landen on:5
handelingen voeren. De betrokken ambtenaar deelde mede, tijdens een verbl
in Roemenie te hebben ervaren, dat zijn koffer in zijn hotelkaraer -.vas ope
gebroken. riD signaleert de verraelde brief, omdat hij er verheugd ov?r is
de BVA's ertoe overgaan dergelijke debriefing-gesprekken te voeren*

6. Bedrijfsarts
N.a.v. een gesprek dat hij met Dr. voerde, zegt PH.3VD de mf'd
lingshoofden, dat zij in gevallen van waarin zij da*xrtoe aanleidint- v.in'i':
via PZ met Dr. in verbinding kunnen treden. Oragekeerd i'.al Dr.
wanneer hij dit wensolijk acht van aijn kant via PZ contact met de
zoeken.
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AURORA

gCHTENDBESPREKING_op_woensdag_22_december..12Z1

Aanwezig: PH.BVD, HB, HC, PHD, PHE, H.TD, H.KEB, HK

Afwezig : H.BVD

1. Tsjebotariov

Naar aanleiding van berichten in de pers, wordt gesproken over de terug-
keer van Tsjebotariov naar de Sowjet-Unie. De Volkskrant heeft hierover
een verhaal, afkometig van de nieuwsdienet van de New-York Times.
In het Telegraaf-artikel van de Londense correspondent wordt gesuggereerd,
dat Tejebotariov, die als een dubbelagent wordt afgeschilderd, tot op-
dracht zou hebben gehad in contact te konen met Lyalin.

2. OntvreemdinR bij Vreemdelinttenpolitie (zie Aurora 2*f-12-71 pt. 2)

HB ontving van de chef ID, de heer , een opgave van de stempels en
de formulieren, die bij de inbraak in hefc- bureau~va» de Vreemdelingen-
politie te Amsterdam werden ontvreemd.

3. Nieuwe geluids- en videoband

H.TD raaakt gewag van een opzienbarende uitvinding door een technicus uit
Voorburg van een nieuw soort band voor het opneraen van geluid en beeld.
Hierbij wordt niet langer gebruik gemaakt van raaenetische banden, maar van
banden, voorzien van een uit half-geleiders bestaande emulsie.

29 december 1971



AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op 31 deceraber 1971.

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

Afwezig : H.BVD

1. CommisBJe

H.B vertelt het e.e.a. over de bijeenkomet van de ComraiBsie
op 29-12, waarin onder aanvoering van admiraal aanwezig

waren Kolonel (MID), Kolonel (Marid), Overste
(Luid) en H.B.

Het bleek dat de Conmissie een overdreven voorstelling had van de
ondermijnende activiteiten in het leger wat de oravang en de betekeaie
daarvan aangaat. Dit kwam naar voren aan de hand van de uiteenzettiiu;
die over de witte BVD, WDM en ook het ANJV werd gepeven.
Van de zijde van de inlichtingendieneten werd de juiste betekenis
daarvan geschetst.

.2. Irak

De politie Wassenaar liet ons weten - zo meldt PH.C - dat door de
ambaesade van Iran een telegram uit Teheran was ontvangen betreffendt
te verwachten activiteiten van Iraakse agenten gericht tegen Iraanns
eigendommen in Westeuropese landen. De politie Wassenaar had dit al
aan 0. 0. & V. doorgegeven.

3.

Garage

PH.BVD bezichtiode gisteren onze nieuwe garage aan de Johan van
Oldenbarneveltlaan, die naar verwachting in maart 1972 tor bescbikki:
zal komen.

31 december 1971


