
AURORA

OCHTENDBESPRKKING op woensdag 5 April 1972

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

Afwezig : PH.BVD

1. Nato Special Committee

H.BVD bespreekt de punten die op de eerstkomende informele zitting
van de bijeenkomst van het Special Committee aan de orde znllen komen
en vraagt de afdelingshoofden van B en C het antwoord op de in hun
sfeer liggende punten voor te bereiden, Verder wordt van gedachten
gewisseld over het verzoek door de Nato Council aan het Special
Committee gedaan om geinformeerd te mogen worden over de maatregelen
die door de verschillende regeringen worden genomen om intelligence-
activiteiten van communistische landen zoveel mogelijk te beperken,

2. Suriname

Met Minister Lardinois sprak H.BVD in gezelschap van Kol.
van de MID en het Hoofd Kabinet Surinaamse en Antilliaanse Zaken,
de heer t over de situatie van de CID. Bij een gedeelte van
het gesprek was ook de Minister van Suriname, Mr. Adhin, aanwezig.
H.BVD maakt over dit gesprek een notitie.

3.

R.M.S.

Op 29 maart had H.BVD vergezeld van CFO een gesprek met de P.G.-
Den Haag, Mr. van der Feltz, over de toenemende dreiging van de
R.M.S. t.a.v. de Indonesische Vertegenwoordiging. Verwacht kan worden
dat hierover binnenkort een bespreking met de autoriteiten die het
aangaat zal plaatsvinden*
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5» Informatiecentrale bijaondere zaken (zie ook AURORA d.d. 27-31 P*» "0

Nog even wordt teruggekomen op het verzoek van de DG 0.0. 8e V. om
een gecombineerd advies uit te brengen op een concept-circulaire
van Justitie inzake de oprichting in het kader van een reorganisatie
van de afdeling OOB van een informatiecentrale bijzondere zaken.
H.BVD zegt dat dit zal worden voorbereid door KCP en dat bij het op-
etellen van het advies de afdelingshoofden zullen worden betrokken.
H.BVD meent dat wij zullen moeten trachten een goede verhouding en
een zo helder mogelijke regeling van de competentie met deze infor-
matiecentrale te bereiken. Hij verwacht daarbij wel dat zich zonder
twijfel bij de uitvoering moeilijkheden zullen voordoen. Met name
verdient het aanbeveling tot een duidelijke regeling van de verhoudinj
tot de ID'S van de politic te komen. Zo mogelijk moet worden voorkomer
dat de informatiecentrale rechtstreeks met deze ID's gaat werken.

5 april 1972



AURORA

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

Afvezig : - - .

Ooetduitse activiteit

HC maakt melding van het feit, dat een ambtenaar van net Ministerie van
Binnenlandse Zaken werkzaao bij Overheids-personeelsbeleid (formatiezaken),
gehuwd met een Oostduitse vrouw, bij een familiebezoek kortgeleden aan de
DDR, werd uitgenodigd voor een gesprek door een Oostduitse instautie, welk
gesprek als een eerste optreden van de Oostduitse dienst kan worden aange-
merkt.
De BVA, de heer heeft ons hiermede in kennis gesteld.

2. AFCENT

HC had een eerste gesprek met de Major , de bij AFCENT voor counter-
intelligence verantwoordelijke officier. Hiermede is het door ons gewenste
directe contact met AFCENT tot stand gekomen.

3« Audio Counter-surveillance

TDA vertelt het e.e.a. over de eerste bijeenkomst van de werkgroep
Counter-surveillance, waarin vertegenwoordigers van BuZa, de MID, de KLu
en van onze Dienst zitting hebben. H.BVD herinnert TDA aan een verzoek van

, van enige tijd terug tot een gesprek over dit onderwerp.

k. CVIH

H.BVD nam gisteren deel aan de CVIN-vergadering. Gesproken werd over de
figuur van de Sowjet-Marine-attache.
Aan HB leidt H.BVD een tot hem gekomen verzoek inzake de SBP-rapportage
door. De volgende vergaderiigaivan het CVIN zijn respectievelijk op k ea 5
mei a.s..

5» Defensiestudiecentrum

Gesproken wordt even over de deelneming van de zijde van de Dienst aan de
herhalingscursus van het DSC, 2 t/m k mei a.s., in "De Pietersberg" in
Oosterbeek.
H.BVD acht het niet goed, dat wij in te grote get ale daar aanwezig sr-ijn.
Bij navraag bij de afdelingshoofden blijkt hiervoor geen gevaar te bestaan.

6« Radio intelligence Commissie

Op verzoek van H.BVD geeft TDA een uiteenzetting omtrent deze Commissie*

7 april 1972



AURORA

OCHTENDBESPREKING_op_maandag_10_april_1222

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, BV, HC, PHD, HE, H.KEB, IDA, HK

Afwezig : - -

1. RMS (zie ook Aurora dd 5-̂ -72, pt. ̂  )

PH.BVD kreeg vrijdag 7 april des middags de heer van 0.0. en V.
op bezoek* Deze kwam ons oordeel vragen over een verzoek van de burgemees-
ter van tfassenaar om bijstand i.v.m. een nieuwe dreiging van de HMS t.a.v.
de Indonesische Ambassade en personeelsleden. Dit verzoek bleek te steunen
op een rapport van de C.v.P. Waesenaar, dat voortkwam uit gegevens van de
Informatie Centrale. De waarde van deze gegevens wordt door ons in twijfel
getrokken, hetgeen de heer werd nedegedeeld. PH.BVD betreurt het
dat de Informatie Centrale heeft nagelaten de gegevens bij ons te checken.

2* Interne communicatie

Vrijdag 7 april 1972 vond de tweede lunchbijeenkomst plaats met enige
sectiehoofden.. Deze was min of meer een voortzetting van de vorige, omdat
men tot suggesties kwam inzake de organisatorische opvang van incidentele
aangelegenheden, die de Dienst sterk in beelag nemen, Deze kwestie was in
de eerste bijeenkomst als probleemstelling ter tafel gekomen. De suggestie
werd gedaan zulke zaken - te denken valt bv. aan de eabotage-actiee t.a.v.
de Gasunie - op te vangen door een nedewerker van de Dienst daarvcor de
centrale verantwoordelijkheid op te dragen. Aan deze functionaris kunnen
dan uit de afdelingen medewerkers worden toegevoegd, die prioriteit dienen
te verlenen aan de zaak in kwestie.
H.BVD heeft de bedoeling in nei of juni een lunchbijeenkomst te houden
met een aantal sectiehoofden uit de administratieve sectoren. In het na-
jaar wil hij er dan een houden met een aantal operationele medewerkers.

10 april 1972



AURORA

OCHTENDB>:SPR3KING op woensdag 12 april 1972

Aanwezig: H.3VD - PH.BVD - H.B - H.C - PHD - PHE - K3B/B - TDA - HK

Afwezig : - - -

1. Bompakket in Rotterdam

N.a.v. de persberichten over de explosie van een bom in een postpakket in
het Hoofdpostkantoor in Rotterdam wordt hierover van gedachten gewisseld.

2. RMS (zie Aurora 10-4-1972 pt. 1)

H.BVD woonde gisteren vergezeld van CFO, een vergadering o.l.v. de nieuwe
C.d.K. van iiuid-Holland, Mr. Vrolijk bij betreffende een verzoek om bijstand
i.v.m. binnenkort te verwachten manifestaties van de RMS en berichten oratrent
een nieuwe dreiging van die zijde. Daarbij bleek dat de Ambassadeur van
Indonesie om bijzondere bescherming heeft gevraagd.
H.BVD heeft te kennen gegeven dat dit verzoek en de ter beschikking staande
berichten het onontkoombaar maken bijzondere maatregelen te treffen. In een
nagesprek, waarbij H.BVD niet aanwezig was, is nog aan de orde gekomen op
welk punt de centralisatie van informatie raoet plaatsvinden.
Tegenover de Informatie Centrale Bijzondere Zaken heeft CPO zich sterk ge-
maakt, dat dit bij de BVD moest geschieden, met het reeultaat dat hiertoe
werd besloten.

3. Agenda H.BVD

12-k Des middags bezoek van de SG-Defensie Drs. aan H.BVD.

-̂  PG-vergadering. H.BVD herinnert de Hoofden C en B aan de gebruikelijke
bijdragen.

12 april 1972



AURORA

OCHTENDBE5PREKING op vrijdag 1*t april 12?2===================£====H==H=====£====S££ES

Aanwezig: HfJgVi>* PH.BVD, BO, HC$ HD, HE, H.KEB, TDA, HK

Afwezig : - -

1. PG-vergadering
Op de 13 april gehouden PG-vergadering kwam het functioneren van de
Informatie Centrale Bijzondere Zaken aan de orde, in samenhang met de
kwestie van de RMS. H.BVD wees op het verschil in aanpak bij het vergaren
van gegevens door de dienst en door de Informatie Centrale. De informatie-
verstrekking geschiedt door de dienst met grote omzichtigheid en via
geselecteerde kanalen. H.BVD kon in dit verbandeen hem juist voor het deel-
nemen aan de vergadering ontvangen mededeling van de afdeling C gebruiken,
inhoudende dat een bericht afkomstig van de Informatie Centrale via de
politie-telex rondgezonden aan bepaalde Zuid-Molukkers was bekend geworden.

2. Security-committee

HD nam dezer dagen deel aan een bijeenkonst van het Security Committee
te Brussel. Vastgesteld werd daar dat er dit najaar weer een security-
inspectie vanwege de NATO zal plaatsvinden. HD woonde de vertoning bij
van enige films waarin de noodzaak van security wordt aangetoond*

3» Bijzondere laatgevingen

Volgende week maakt H.BVD weer de gebruikelijke rondgang langs de betrokken
ministers voor het verkrijgen van hun handtekeningen onder de bijzondere
lastgevingen.

april 1972



AURORA

OCHTENDBESI'REKING op maandag 1? april 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - TDA - H.KB3 - H K

Afwezig : ——

met BVA's

H.D vertelt het e.e.a. over een bijeenkonst met de BVA's vorige week.

Door medewerkers van de afd. C werd een tweetal inleidingen gehouden*

De bedoeling daarvan was de BVA's ertoe te brengen ons enige hulp te vcr~

lenen bij het verzamelen van gegevens d.m.v. debriefing van ambtenaren die

dienstreizen naar communistische landen maken. H.D is niet onder de indruk

van het algemene niveau van de BVA'e en van de interesse die zij voor or.r.<i

zaken aan de dag leggen.

1? april 1972.



AUROKA

OCHT3NDBJSSPRJSKING op woensdag 19 april 1972.

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

Afwezig : - - -

1. Nederlandse ambassade Moskou

H.E meldt dat hem door de heer van Buitenlandse Zaken werd medege-
deeld, dat uit de kas, bestemd voor Israelische zaken bij de Nederlandse
ambassade in Moskou een bedrag van 9000 roebel wordt vermist. Voorts dat men
bij Buitenlandse Zaken een ambtenaar voor de functie van kanselier in Moskou
had aangewezen, die daartegen bezwaar maakte vanwege het feit dat hij tijden:
de Tweede vVereldoorlog in de Sowjet-Unie tegen partizanen zou hebben gestre-
den.
H.BVD meent, dat het nuttig zou zijn nadere aandacht te schenken aan de
antecedenten van deze man.

2. Brief van BVD aan Departement

H.D meldt dat een geheim gerubriceerde brief van ons aan de Minister, waarin
een advies wordt gegeven over de beveiliging van Algemene Zaken, door de
Minister persoonlijk onder zich is gehouden. Bij navraag bleek de brief niet
direct te kunnen worden gevonden. De buitenenveloppe van de brief zou van-
wege de rubricering geheira van de aanduiding persoonlijk zijn voorzien ge-
weest. Dit heeft tengevolge gehad, dat de brief niet door de registratie van
het Departement werd geopend en niet de gebruikelijke administratieve behan-
deling kreeg.
H.BVD vindt het jammer dat hem dit voorval gisteren niet is gemeld. Hij had
er dan even met de Minister over kunnen spreken.

3.

Gesprek met de Minister-President

In het kader van het gebruikelijke bezoek i.v.m. de bijzondere lastgevingen,
sprak H.BVD met de Minister-President.
Deze maakte kenbaar het juist te vinden dat het getal aanvragen daarvoor af
en toe ook terug loopt. Hij vond dat daaruit blijkt, dat de Dienst critisch
is ingesteld en alleen doet wat men op dit terrein strikt noodzakelijk acht.
Voorts sprak de Minister-President zijn waardering uit voor de rapportage
van de Dienst. Met belangstelling neemt hij kennis, vooral van de actuele
rapportage o.m. op het terrein van de activiteiten van Ambonnezen, studenten
e.d..
De bijeenkomst met de Kamercommissie, gepland op l6-5-'72, gaat nu definitie
niet door. De daarna genoerade datum 23-5-'72 is ook niet haalbaar.
Er wordt naar gestreefd de bijeenkomst in ieder geval voor het einde van nei
te doen plaatsvinden.

Relaties met Portugese dienst

HK vestigt de aandacht op vragen van het 2e Karaerlid v.d. Spek PGP, ri.a.v.
diens bewering dat Portugese agenten in Nederland actief zouden zijn in het
vergaren van gegevens omtrent politieke activiteiten van h.t.l. verblijvend
Portugezen. V.d. Spek vraagt o.m. naar de relaties tussen Nederlandse instan
ties en de Portugese DGS. HK ontving een concept-antwoord van de hoer

van het Ministerie van Justitie.

- 2 -
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6. Telegraaf-artikel over beinvloedinft

H.BVD vestigt de aandacht op een artikel in de Telegraaf van heden, van de
hand van J.G. Heitink, "Moskou in aanval vanuit Brussel", waarin het e.e.a.
vermeld staat over de Sowjet-poging ora via de vorming van nationale
comites de noodzaak van een spoedige JCuropese Veiligheidscommissie uit te
dragen. Het artikel bevat naast enige "Dichtung", ook punten van waarheid.

19 april 1972.



AURORA

OCHTfiNDBSSPREKING op vrijdag 21 april 1972

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B -ffl.C - H.D - H.E - H.KEB - IDA - BFA

Afwezig : HK

1, Bom postzak Rotterdam

H.B deelt mede, dat nog steeds geen duidelijke informatie beschikbaar
is over de ontploffing in de postzak te Rotterdam. Hij zal hierover
contact opnemen met BO*
H.D aal via de PTT informatie trachten te verkrijgen.

2. Brief van BVD aan Departement (zie AURORA d.d. 19-W?2)

H.D deelt mede, dat er met de aanduiding op deze brief dezerzijds een
vergissing is gemaakt. Hij zal het algemene aspect van deze kwestie
nader laten bezien. '

3« BVA-bi jeenkomst

H.D doet mededeling van de bijeenkomst met BVA's op 20 april, waar goede
inleidingen gehouden zijn. Hij meent dat er van de 15 BVA's slechts *f
voldoen aan de norraen, maar dat de kwaliteit hopelijk opgevoerd zal
kunnen worden.

k» Vermissing uit kas Nederlandse ambassade te Moskou

H.E meldt dat hij hierover een gesprek heeft gehad met commisaaris
; hem geadviseerd het rapport uit Hoskou af te wachten.

5« Onrust Molukkers

H.BVD deelt mede, dat in verband met de te verwachten activiteiten
van de zijde van de Kolukkers (25 april) een piket-regeling is ge-
troffen (incl. weekend).

6. OnrustJKe Koninpiinnedap; Amsterdam

H.B wijst er opf dat op 'JO april, wanneer het traditioneel toch al
onrustig is in Amsterdam, de Vietnam-mars gehouden zal worden naar
het Amsterdamse bos en tegelijk een demonstratie, georganiseerd door
communistische Spanjaarden.

7» Zitting Kamercommissie

H.BVD deelt mede, dat de zitting van de Kamercommissie (waar over het
K.B. zal worden gesproken) definitief is vastgesteld op 7 juni.

8. Onderzoek automatisering

H.BVD deelt mede, het rapport te hebben ontvangen van de heer
(dir. Overheidsorganisatie en automatisering) aan de Minister betref-
fende invoering automatisering. Hij concludeert dat het thans gaat
om de keuze van de "soft-ware".
H.ACD heeft voorgesteld in verband daarmee een afdelingshoofdenver-
gadering te belegggen.
H.BVD meent, met instemming van de aanwezigen, dat dit vooralsnog
weinig zinvol zou zijn en dat eerst voorstellen van de zijde van de
deskundigen zouden moeten komen.

- 2 -
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9. Bespreking BuZa NAVO-documenten

H.BVD deelt mede een vergadering te hebben bijgewoond onder voorzitter-
schap van dr. K.W. Reinink, met deelname van mr.

, drs. en mr. t met betrekking
tot de aan de NATO Council toegezonden rapportage van het Special
Committee betreffende "joint ventures" ("exploitation commercial firms
etc. for espionage and subversive purposes") en Activiteiten van com-

. munistische inlichtingendiensten onder officiele cover.
De Council heeft deze rapporten gunstig ontvangen en het Special
Committee verzocht het werk op dit gebied voort te zetten.
(Hr. merkte ter vergadering op, dat de Council onderscheid
maakte in zijn reactie op de twee rapporten, t.w. het "nam kennis van"
het eerstgenoemde rapport en het "nam kennis van" het tweede rapport
"met verzoek verder te rapporteren".
Hr. Reinink merkte daarbij op, dat hij ook geen bezwaar heeft tegen
verdere rapportage m.b.t. het onderwerp "joint ventures".)

Wat de coordinatie van deze maatregelen tussen de NAVO-landen betreft,
werd van de zijde van BuZa opgemerkt, dat deze voorwaarde zou zijn voor
de bereidheid ze onzerzijds zo lang en zo goed mogelijk door te voeren.

- 3 -



Als andere NAVO-landen verstek zouden laten gaan zou ook net Nederlandse
beleid ora economische redenen moeten worden versoepeld.

De heer merkte op, dat het ingenomen standpunt gesteund werd door
een onderzoek naar de verhouding in de bezetting van Amerikaanse en
Russische firma's door eigen landslieden, een verhouding die vanuit het
onderhavige gezichtspunt ten gunste van de Amerikanen uitviel.

21 april 1972.
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AURORA

OCHTENDBaSPREKING op aaandag 2k april 1972.

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

Afwezig : -

Bomaanslag

H.B meldt dat van de I.D-Rotterdam bericht word ontvangent dat hedennacht
om 3.30 uur een bom is ontploft bij de Philips-vestiging in Rotterdam iVaal-
haven. Er zou ook een ontploffing in Hilversura zijn geweest. Daarover is nog
niets bekend. Er wordt even gefilosofeerd over de vraag wie de dader(s) van
de bomaanslag kan zijn. H.D zal contact zoeken met Philips on te horen over
welke bijzonderheden men daar beschikt.

H.C vertelt het e.e.a. over het bezoek dat hij donderdag en vrijdag jl.
20 en 21 april aan bracht.

Buisleidingenstraat

H.BVD vraagt H.D eens bij Economische Zaken te informeren omtrent hetgeen
gedaan wordt ter beveiliging van de buisleidingenstraat Rotterdam - Antwerper
Hierover werd onlangs een wetsontwerp in de Tweede Kamer aangenomen.
H.BVD kreeg hierover een vraag in de P.G.-vergadering.

april 1972



AURORA

OCHTSNDBKGPR|KING_op_.woensdag_26_april=1222

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

Afwezig : H.BVD, H.TD

1. Bomaanslag

Naar aanleiding van de persberichten wordt gesproken over de in het gebouw
van het Amerikaanse consulaat te Amsterdam geplaatste brandbom, die door
een personeelslid werd ontdekt en tijdig onschadelijk kon worden gereaakt.
PH.BVD deelt rcede gisteren een bespreking te hebben gehad met medewerkers
van de afdeling B over de boiaaanslagen t.a.v. Philips' gebouwen in
Rotterdam, Hilversum en Baarn. Vooruitlopend op het gesprek over de taak
van de Informatie Centrale Bijzondere Zaken net de D.G. 0.0. en V. op
2 raei a.s., wordt al reeds getracht deze Centrale naar aanleiding van de
recente bomaanslagen te bewegen tot het bijeen garen van de technische
gegevens betreffende de bij deze aanslagen gebruikte middelen.
HD maakt er melding van dat in Engeland onder hoede van het Ministerie van
Justitie, sinds enige tijd een soort technische centrale fungeert. Deze io
geheten "Information Centre about Terrorist Devices" (1CTD).
PH.BVD hoopt dat in samenwerking tussen alle betrokken instanties de dadcr?
van de jongste bomaanslagen zullen worden ontdekt. Is dit niet het geval
dan vreest hij dat wij in de toekomst met nog meer dergelijke voorvallea
zullen worden geconfronteerd.

2. RKS

HC deelt mede, dat de RMS-demonstraties in Den Haag en Utrecht gisteresi
ordelijk zijn verlopen. Er hebben zich generlei incidenten voorgedaar..

3. Nederlandse Ambassade in 1'oskon (zie Aurora dd 19-^-72, punt 1)

HE nam gisteren deel aan een gesprek op Buitenlandse Zaken, waarbij a&n-
wezig waren de heor (sous-chef DBD), de heer en de
Commissaris van Rijkspolitie . Gesproken werd over de vrt.fi.:?
of het nog zinvol was een team van de Ri^ksrechercheC en een 7<i;jl-.6
rechercheur) naar Moskou te sturen,ominverband met de vernissing van de
9000 roebel een onderzoek ter plaatse in te stellen.
Op aanbeveling van HE werd besloten eerst een aantal medewerkers van de
Ambassade, die thans in Nederland zijn, over de kwestie van de veririsoirj:
te horen, daarna zal worden beslist of de heer nog naar Moskou
zal gaan*

26 april 1972.



AURORA

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

Afwezig : HK

1. Bomaanslapien Philips-vestigingen

Naar aanleiding van een bomaanslag op een Philips-vestiging in Turkije,
acht H.BVD het. nuttig aandacht te besteden aan eventuele lijnen naar de
Griekse organisatie "Deraokratiki Amina". HB zal dit in het oog houden.

2. I.D.B.

HC maakt melding van interventie van de heren en
bij Buitenlandse Zaken ten behoeve van de toelating van een tweetal
vreemdelingen. Bij BuZa is men daar nogal ontstemd over, omdat hierraede
ingegaan zou worden tegen het in overleg met ons gevoerde toelatingsbeleid.
H.BVD is met HC van mening dat de I.D.B. hierover in elk geval eerst over-
leg met ons had behorea te plegen en verzoekt HC dit met de heer op
te nemen.

3. Correctie Aurora-verslag van 2.6 april 1972

HD merkt op dat de voorlaatste alinea van punt 1 behoort te luideu:
"HD maakt er melding van dat in Engeland onder hoede van het Ministerie
"van Defensie. sinds enige tijd een soort technische centrals fungeert.
"Deze is geheten "Information Centre for Terrorist Devices" (ICTD)".

*t« Special Committee

H.BVD acht de laatstgehouden bijeenkomst waardevol, mede dank zij de goede
leiding van de heer . Hij verzoekt de betrokken Afdelingshoofden
tijdig de opstelling van de benodigde stukken voor de volgende bijeenkoDst
ter hand te nemen.
H.BVD noteerde nog de volgende punten:
a. een mededeling uit Engelse bron dat de Tsjechen zich in het bijzonder

bezighouden met computerspionage;
Jb, een opmerking van de heer dat de voorzitter van de Russische

Kamer van Koophandel ( ) een gewezen KGB-functionaris is. Wij
krijgen daar nadere gegevens over;

£_• een mededeling uit Turkse bron dat er zich onder de inedewerkers van de
Oostduitse Handelsmissie in Istanbul enkele I.O.'s bevinden en voorts
dat gebleken is dat Bulgaarse vrachtautochauffeurs hun doorreis door
Turkije benutten voor inlichtingenactiviteiten;

,̂ een verzoek van de heer (Luxemburg) om nadere gegevens omtrent
aanwijzingen dat in Luxemburg verblijvende Algerijnen mogelijk betrok-
ken waren bij de aanslagen op de installaties van de Gasunie (HC zal
dit met opnemen).

5« Beveilijyjngsbureau Europese Gemeenschappen

H.BVD vernam van de heer dat de fornatie van zijn Bureau uitgebreid
zal worden met een deskundige op het terrein van de contra-spionage. Waar-
schijnlijk zal dit een Brit worden. De heer heeft reeds contact op-
genomen met de Engelse dienst. Voor wat betreft de Franse aangelegenheden
zal het Bureau primair contact onderhouden met de DST.

- 2 -



- 2 -

6, Informatieeentrale Bi jzonders Zaken

Gisteren hadden H.BVD, PH.BVD en KCP een gesprek over dit onderwerp met
de heren , en van 0.0.& V., welk gesprek niet bij-
zonder veel opleverde. Door H.BVD is vooropgesteld dat wij ons zullen ver-
zetten tegen interyentie van de Centrale in ons verkeer met de I.D.'s var.
de Politie en voorts dat wij de berichten van politieke aard zelf zullen
evalueren. Op 9 juni zal een gesprek plaats hebben met de heer Van Eijkerr
(Justitie), waaraan ook O.O.& V. zal deelnemen,

7. Agenda H.BVD

5 mei : Gesprek met Mr. Schiff (S.G. BuZa). H.BVD verzoekt voor be-
spreking in aanraerking komende punten tijdig aan hem voor te
leggen.

9 mei Bijeenkomst Landelijk Contact Hoofdcommissarissen en Commis-
sarissen van Politie te Valkenburg.

10 mei Munchen I.
12 mei Wenen '.
16 en
1? mei Rome, bijeenkomst Hoofden Westeuropese Veiligheidsdiensten.
24 mei Gesprek met de heer (automatisering).
26 mei Luxemburg (Benelux-Veiligheidsdiensten).

3 oei 1972



AURORA

op vrijdaR 3 mei 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.3 - H.K3B - H.TD - HK

Afwezig : - - -

H.B had gisteren een gesprek met de heren en van , die
hem enige inforraatie omtrent verstrekten.

Bij dit gesprek vernam H.B tevens, dat Dr. Nollau is benoemd tot Hoofd van
het BfV en Dr. tot plv. Hoofd. De heer heeft de plaats
van Dr. Nollau bij het Ministerium des Innern ingenoraen.

3. Nederlandse Ambassade in Moskou (zie ook Aurora van 26-*f-1972t pt. 3).

H.B nara gisteren deel aan een gesprek op Buitenlandse Zaken. Daar werd beslo-
ten, dat de C.v.R.P. toch nog naar Moskou zal gaan i.v.m. de ver-
missing aldaar van 9000 roebel.

k. Huishoudelijk personeel

H.JJ sprak op Buitenlandse Zaken over de veiligheidsrisico's, verbonden aan
het door Nederlandse diplomaten in dienst neaen van huishoudelijk personeel,
afkomstig uit Oosteuropese landen.
Besloten werd dat bij Buitenlandse Zaken een interne circulaire zal uitgaan
met de mededeling, dat het in dienst neraen van dergelijk personeel niet lange
is toegestaan.

5. CVIN

De eerstvolgende bijeenkomst is bepaald op 29 juni.

5 mei 1972.



AURORA

OCHTENDBSSPaSKING op maandag 8 mei 1972.

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

Afwezig : - - -

1. Bomaanslag

H.B maakt melding van persberichten over het plaatsen van een bora met geringe
uitwerking tegen het kantoor van Turkish Airlines te Amsterdam.
Hierover en over een contact het afgelopen weekend van de Dienst met de
Haagse Politie over een persoon, die z-ich opvallend ophield bij de 'i\irkse
Ambassade, wordt gesproken.

2* Sociale

H.D deelt mede, dat tot SG bij Sociale Zaken is benoemd, Dr.
plaatsvervangend DQ voor de arbeidsvoorziening. H.BVD acht het nut tig t.z.t.
- hij denkt na raedio juni - een gesprek met de nieuwe SG te hebben.

Panorama

H.BVD deelt mede het hem voorgelegde concept na enige kleine wijsigingen te
hebben goedgekeurd. Hij vraagt de Hoofden van de Afdeling 3 en C nogzaaals
hun bijdrage zo beknopt mogelijk te houden, door zich goed voor te ste'llen
wat ter informatie van de Minister nodig is.

Command okamer

N.a.v. voorstellen terzake uit de Dienst o.m. een suggestie van H.PID, ver-
klaart H.BVD ermede accoord te gaan, dat de vroegere plotkamer, thans in
gebruik van de heer Vreede, gereed wordt gemaakt on als conmandokaner 5.n
bijzondere situaties, die daartoe aanleiding geven te fungeren. Door do zorg
van H.FID zal in de kamer het nodige, o.m. voorzieningen voor de comicunicc.-
tie, worden aangebracht.

Talenprakticum

H.BVD ontving een nota van H.E betreffende het onderbezet zijn vau het tale.v
prakticura Frans. Het gevaar dreigt, dat wij hiermede niet kunnen voortgaan
en dat wij de lerares zullen verliezen.
Alvorens beslissingen te nemen meent H.BVD dat een enquete onder degenen,
die aan het prakticum deelnamen t.a.v. het nut daarvan dient te worden ge-
houden. PHS zal dit doen.

8 mei 1972.



AURORA.

OCHTSHDaaoPHaKING op woensdag 10 mei 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - PHC - II.D - II.E - KEB/B - H.TD - UK

Afwezig : H.3VD

1. Arabisch terrorisme

Gesproken wordt over de overraeestering door Israelische parachutisten van de
terroristengroep, die het Sabena-vliegtuig in Tel-Aviv bezet hield.

2. Aanslagen tegen Philips-veBtiRingen

BFA nam gisteren in Rotterdam deel aan een bespreking, onder leiding van de
Hoofdinspecteur , in het kader van de coordinatie van het onder-
zoek betreffende de aanslagen op Philips-vestigingen.
Men is bij het onderzoek van de herkomst van de gebruikte raiddelen (wekkers
en metalen kruiken) niet verder gekomen.
Er is geen gevolg gegeven aan onze suggestie, om enige personen, door ons
genoemd te horen. BFA vernam van de heer van het Gerechtelijk
laboratorium, dat men bereid is ons het rapport betreffende het laboratoriun-

te onderzoek ter beschikking te stellen. Dit dient dan via Justitie/worden ver-
zocht.

- Er is een dergelijk rapport over de Gulf-zaak, dat wij indertijd niet hebben
gekregen.

3. Bezoek Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken

Volgens persberichten zal de Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken,
Andrei Gromyko, over waarschijnlijk twee maanden, een bezoek aan one land
brengen.

Van twee raedewerkers van , gisteren bij ons op bezoek, vernam K33/3 het
e.e.a. omtrent de wijzigingen in de organisatie van deze Dienst. Hij stelt
hierover een notitie op.

5.

6. Kamerovertredinge-n

Het overzicht over de maand april maakt melding van een record-minimum van 5.
PH.BVD constateert dit met vreugde.

7. Bereikbaarheid medewerkers.

PH.BVD verzoekt de betrokken Afdelingshoofden voor Heraelvaartsdap en het
daarna komende weekend, na te gaan waar bepaalde raedewerkers van hun A.fdeling
bereikbaar zijn. Hij verzoekt hen daar opgave van te doen aan H.iJ, ter bs-
schikking van het S Xlll-piket.

10 oei 1972.



AURORA

OCHTSNDBSSPaaKING op vri.ldag 12 nei 1972.

Aanwezig: PH.3VD - BV - H.C - H.D - KJSB/B - II.TD - HK

Afwezig : H.BVD - H.E

IDB

Gesproken wordt over de berichten in de pers van hedenmorgen, betreffes
de net teruggaan van de IDB naar Algemene Zaken. HK wijst erop dat het
eerste bericht hierover verscheen in het KSC-Handelsblad van woensdari-
avond 10 raei. Aan het bericht word een uitvoerige beschouvring over het-
geen zich sinds eind 1969 t.a.v. de BID heeft afgespeeld, toegevoegd.

jj. Kort geding

Gesproken wordt even over het bericht betreffends eon gioteren £t3i;
kort geding door een Duitser tegen de Staatssecretaris van •Jur.tit: ft,
Betrokkene verzet zicli tegen uitwijjzing naar de Bondsrepubliek. J.'&tr
ne beweert voor de '.Vestduitse geheirae dienst te hebben gew«?i-kt ot:
vreest raoeilijkheden wanneer hij in Duitse handen kont.
H.C zal nagaan wat hieromtrent bij Justitie bekend is.

12 mei 1972.



AURORA

OCHTSNDBiSSPRaKING op maandag 15 mei 197?.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.S - KSB/B - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Bomalarm

H.B deelt raede, dat zaterdagmiddag circa Î .OO uur via het open tele-
foonnunraer bij ons een telefoontje binnenkwam van een onbekend gebleven
Duits sprekende man, die meldde dat er een bora in de Bijenkorf lag.
De BVA heeft dit bericht doorgegeven aan de Haagse Politic, door bemid-
deling van BFA werd het gemeld aan 0.0. en V.. Het alarm is gebleken
vals te zijn.

2. Kort gedin/; (zie ook Aurora van 12-5f pt. 3)

H.C is nader gebleken, dat wij reeds in contact stonden met Justitie
over de .Duitser, die op Hemelvaartsdag een kort geding tegen de Staats-
aecretaris van Justitie aanspande.
Dit is een zekere , die zich van vele aliassen bedient
en die als een inlichtingenzwendelaar kan worden aangemsrkt.

15 mei 1972.



AURORA ^wi

OCHT5ND3.3SPaSKING op woensdag 1? nei 1972.

Aanwezig: PH.3VD - II.B - H.C - H.D - H.E - KSB/B - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Ontploffinft bij de Gulf

Hedenmorgen in alle vroegte heeft een ontploffing plaats gevonden in een
ketelhuis op de terreinen van de Gulf-raffinaderij in Rotterdam.
In het ANP-bericht werd raedegedeeld, dat men sabotage niet uitsloot.
Van de zijde van de Afdeling & is hedennorgen even na 7.00 uur contact opge-
nomen met de directie van Gulf. Het betrokken directielid deelde mede, dat
er geen enkele aanleiding is om sabotage te veronderstellen.

2. A.A.K. •

H.B vertelt enige interessante bijzonderheden over deze groep (Aktiegroep
Andere Koers), die het afgelopen weekend een stooractie ondernam t.a.v. de
vliegvelden Soesterberg en tfelschap (het oplaten van ballonnen net pro-
Vietcong pamfletten en alluminium strips). Van deze groep raaken deel uit de
jongeraan , die betrokken was bij de verschillende brandbomacties
destijds in Rotterdam en diens vader.

. Voorts een aantal anarchistisch ingestelde Leidse studenten, die in relatie
stonden net het medisch opvoedkundig bureau aldaar, o.l.v. dr. waar-
oraheen moeilijkheden waren ontstaan.

3.

Zxplosieven

H.D voerde gisteren een gesprek met de heer , tot voor kort Adjudant
bij de SMID. Deze is in dienst genomen door de algeraene inspectie van de
Rijkspolitie om instructiecursussen te gaan houden voor Hijkspolitie-persontfe
over explosieve middelen.

17 mei 1972.



AURORA

O- op vri.ldag 19 mei 1972.

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

Afwezig : - - -

1. Bezoek aan zusterdiensten en bijeenkomst JS.G.-diensten

H.3VD vertelt het e.e.a. over zijn bezoek aan , aan en aan
. Voorts over de vergadering van de diensten van de £.G. in Some de

afgelopen dagen. Men is niet klaargekomen met de behandeling van de agenda.
JDen volgende vergadering wordt gehouden op ̂  en ̂  oktober a.s. in Bern.
Voordien vindt nog - in juni in Geneve - een bijzondere bijeenkomst plaats
ter bespreking van het probleera van de vliegtuigkapingen. Een vertegenwoor-
diger van ' wordt daarvoor ook uitgenodigd. Van Zwitserse zijde zal
een uiteenzetting worden gegeven over de op last van de Zwitserse regering
getroffen afweermaatregelen.

2. Aanslagen tegen Philips-vestigingen (zie Aurora d.d. 10-5» pt. 2)

Het blijkt dat Hoofdinspecteur , hoofd vau het coordinatie-
team, onze suggestie om enige door ons met name genoemde personen te horen
heeft doorgegeven aan de Politic Utrecht. De gelukkige omstandigheid deed
zich voor dat de door ons genoemde potentiele daders en
door de Koninklijke Marechaussee in Utrecht waren aangehouden teraake van het
op militair terrein verspreiden van opruiende pamfletten. Dit kwan de Politic
Utrecht ter ore die de Marechaussee attendeerde op onze vermocdens dat de
genoetnden bij bomaanslagen betrokken waren.

heeft inmiddels bekend te naken te hebben gehad met de bom die enige
tijd terug bij de Jaarbeurs is aangetrof fen. Hij bleek ook over middelen om
explosies tot stand te brengen te beschikken. Gehoopt wordt dat de Poll tie
Utrecht, die verder zal verhoren, van hem een bekentenis omtrent de
aanslagen tegen Philips zal krijgen.
H.BVD en PH.BVD prijzen de terzake door BFA ontwikkelde activiteit.

4. Bereikbaarheid medewerkers

In verband met de komende Pinksterdagen verzoekt H.E de betreffende afde-
lingshoofden een opgave te verstrekken waar bepaalde medewerkers bereikbaar
zijn. Hij zal dit dan doorgeven aan het fi Xlll-piket.

'f. Mr. , i en Kamercoinraissie

Mr, is 16 raei benoemd, m.i.v. 1-2-1973$ tot griffier van de Tweede
Kamer. Hij vertelde. HK, toen deze hen hiermede feliciteerde, dat er afgeloper.
dinsdag van 15.00 tot 18.00 uur een interne bijoenkorast van de Kaaercoraoissie
was. O.m. is daar gesproken over het in de pers gekoraen bericht betreffende
het teruggaan van de IDB naar Algetnene Zaken. T.a.v. de zaak heeft
men beoloten, na kennisnening van de brief van de Minister van Binnenlandsc
Zaken, Prof. om nadere inforraaties te vragen.

19 mei 1972.



AURORA
/>?Ut>4

OCHTSHD33SPRJ3KING op woensdag 2k mei 1972.

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

Afwezig : -

1. Samenwerking Beneluxdiensten

H.C vertelt het e.e.a. over de bijeenkorast van de Hoofden van de
C-afdelingen van de Beneluxdiensten op 19 mei jl. in Luxemburg gehouden.
Gesproken werd o.m. over de Algerijn , die bij de Gasunie werk-
zaam was en die na de aanslagen op de installaties naar Luxemburg was
verdwenen.

2. Terrorisme

H.BVD neemt hedenniddag deel aan een gesprek van de SG Justitle, de
SG BiZa, de DG Politic en de DG 0.0. en V. omtrent het bepalen van eeu
beleidslijn voor de Politie bij het neraen van gijzelaars door terroris-
ten.

3. Qesprek met SG BuZa

Vrijdagraiddag 19 mei had H.BVD een gesprek met de SG BuZa, Mr. Schiff.
Deze deelde raede niet in te zien waarom een herziening van de nuaosering
van CD-auto's niet raogelijk zou zijn. PHC heeft 3uZa terzake eni^e
suggesties gedaan. Verder kwam ter sprake dat in samenwerking tusker*
Justitie en BuZa een nota is opgesteld over politieke activiteitea van
vreemdelingen. H.BVD zal Mr. Schiff bij golegenheid vragen om een copie
van deze nota ter beschikking te stell'en.

2k mei 1972.



AUR01U

OCiITJ-;ND35.SPR.iKIUG op vrijdnR 26 mei 19?2.

Aanwezig: PII.3VD - H.B - H.C - PHD - H..S - H.K23 - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1.

2. Extremisme in Zwitserland

N.a.v. een persbericht over het oprollen van een extremistengroep in Zwitsez
land, vraagt PH.8VD aan 11.3 daarover bij nadere informaties te vragen.
H.B zegt dat de zaak ook mogelijk ter sprake zal komen op de binnenkort te
Geneve te houden bijeenkorast van de vertegenwoordigers van de Europese
diensten, alwaar over vliegtuigkapingen zal worden gesproken.

26 mei 1972.



AURORA

op maandag 29 mei 1972."

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

Afwezig : - - -

1. Philips-vestigingen

Gesproken wordt over de aanslagen tegen de Philips-vestigingen in
Arnhem en Amsterdam het afgelopen weekend.
De boraaanslag in Amsterdam bij Philips-Duphar nislukte, doordat de
bom tijdig werd ontdekt en onschadelijk gemaakt.

2. Kamerlid De Goede

HK veatigt de aandacht op een artikel in de HP van zaterdag jl», waarir.
het Tweede Kanerlid De Goede beweert in 1968 door de BVD in de gaten
te zijn gehouden n.a.v. zijn wetenschap omtrent het u,c.-projekt.
H.BVD zal gaarne van H.B en HK advies ontvangen of er aanleiding is
n.a.v. deze mededeling met het betrokken karaerlid een gesprek te hebben

3. Benelux

Op de vergadering van de Benelux-diensthoofden afgelopen vrijdag, is
overeengekomen dat op werkniveau gesprekken zullen worden gevoerd over
de activiteiten van New Left. De heer van zal hiervoor
BFA uitnodigen.

if. Terrorisme

In de bespreking van woensdag 2k mei van de SG Justitie, de SG 3iZa,
de DG Politie, de DG 0.0. en V. en Mr. Kist van Algemene <3aken waaraan
H.BVD deelnara, is besloten dat Justitie een nieuw concept zal maken
voor het aan de politie mededelen van de beleidslijn t.a.v. het neraen
van gijzelaars door terroristen.
Dit -concept aal worden besproken met de Commissarissen der Koningin on
door de Procureurs-Generaal met het Openbaar Ministerie.
Bij de laatstvermelde bijeenkomsten zal H.BVD of een. andere BVD-:.iecie-
werker aanwezig zijn. Van die gelegenheid zal kunnen worden gobruik
gemaakt om het Openbaar Ministerie wat breder oratrent de taak van de
Dienst te informeren.

5' Verlof

H.BVD verzoekt de Afdelingshoofden opgave aan KA betreffende de data
waarop zij en hun naaste medewerkers met verlof zullen gaan. Bi.i na-
vraag blijkt dat alleen H.B en HK niet aanwezig kunnen zijn bij de
afscheidsbijeenkomst voor de heer , die H.BVD in de 2e helft
van juni wil houden.

29 mei 1972.



AURORA

OGHT3NDBESPRSKING op woensdag 31 mei 1972,

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

Afwezig : ———

1. Terrorisme

HK kreeg maandag 29-5 net verzoek van de vroegere Trouw-journalist
, die thans werkzaam is bij de NCRV-televisie, of wij mede-

werking konden verlenen aan een t»v»-uitzending van "Hier en Nu" over
het terrorisme. Met name wilde weten of iemand van ons in
de uitzending kon optreden en of wij gegevens ter beschikking konden
stellen omtrent terroristische activiteiten in Nederland en de groepen
of personen, die de bemoeienis daarvan kunnen hebben.
HK heeft gezegd dat een optreden van een medewerker van de Dienst
uitgesloten was. H.BVD vond aanleiding Minister Geertsema te vragen
of die bezwaar had dat enige hulp zou worden geboden. Dit in het
bijzonder om te voorkomen dat de uitzending paniek zou verwekken.
Minister Geertsema had geen bezwaar tegen medewerking van onze kant.
HK deelde de heer mede, dat wanneer hij met de opzet van het
program gereed was, wij na kennisneming daarvan, zouden bezien of
onzerzijds iets kon worden ingebracht. Deze deelde daarop mede, dat de
uitzending alleen zou doorgaan wanneer geen andere items konden worden
gevonden.
Kennelijk is dit het geval geweest, want "Hier en Nu" van gisteravond
had geen gedeelte over terrorisme.

2. Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken

PH.C deelt mede, dat de Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken in
Nederland op bezoek komt van 5 tot 7 juli. Hij zal daarna naar
Luxemburg en Belgie gaan.

3. MID

Kolonel kwam gisteren bij H.BVD zijn plaatsvervanger
Lt.-Kol. voorstellen.

De heer vertrekt 27-7-1972, zijn opvolger de heer kont
op 23-7-1972.
De heer wordt ingezet bij de IDB. Hij wordt opgevolgd door
de heer >•

1 juni 1972.



AURORA

op vrijdag 2 juni 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BV - PHC - PHD - H.E - H.KKB - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. Relatie met Dienst Invperrechten en Accijnzen*

PHC had een gesprek met de heren en van de Dienst van. tie
I. en A.. Daarbij is overeengekomen, dat in juni instructiebijeen-
koasten zullen worden gehouden voor douaneambtenaren werkaaara op posten.
die voor ons van belang zijn. Dese bijeenkorasten zullen plaatsvinden
telkenmale op dinsdag en donderdag in de maand juni. Als dan niet alle
ambtenaren, die daarvoor in aanmerking komen aan de instructie hebben
deelgenomen, zal voor de overblijvenden nog een aparte instructiebij-
eenkomst worden georganiseerd.
H.BVD spreekt er zijn vreugde over uit, dat deze instructiebijeenkorastai
nu binnenkort zullen plaatsvinden.

2. Terrorisme*

Gesproken wordt over de«aanhouding van en enige van zijn
metgezellen gistermorgen in Frankfurt.
HK ontving een verzoek van de KRO televisie-rubriek 3randpunt ora nede-
werking voor een uitzending hedenavond over terrorisoe en geweldpleging.
Qevraagd werd of wij een overzicht kunnen geven van terroristische
activiteiten de laatste twee jaar in Nederland.

3. Arabisch terrorisme.

H.BVD brengt een telexbericht van onze Ambassadeur in Jeruzalem ter
sprake, waarin vastgelegd was het verzoek van de Israelische regering
aan de Nederlandse om een sterkere surveillance uit te oefenen t.a.v.
Arabische activiteiten in Nederland. H.BVi) acht niet uitgesloten dat
dit verzoek aanleiding kan zijn voor onze Minister van Binuenlandse
Zaken om te vragen wat wij terzake doen.
PH.BVD zegt dat de Afdeling C juist doende is om een overzicht sasen
te stellen van Arabische activiteiten in Nederland.

2 juni 1972.



AURORA

OCHTKNDBE3PREKING op maandag 5 .luni 1972.

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

Afwezig : —-

1. D-inspecties

PH.D deelt mede, dat DOB de afgelopen week inspecties heeft verricht
bij de Nederlandse Ambassade te Parijs en de Permanente Vertegenwoor-
diging te Brussel, met gunstig resultaat.

' 2» Terrorisme

H.BVD had vrijdagmorgen samen met PH.BVD een bespreking met H.E en PH.E.
Daarbij kwam de wenselijkheid naar voren in de Dienst een centrale fi-
guur te hebben in verband met onze bemoeienis met het terrorisme,
H.BVD meent dat deze taak: coordineren en stimuleren en het leiding
geven vanuit de centrale commandopost wanneer zich concrete Kaken voor-
doen, het beste kan worden toebedeeld aan PH.E.
Aangezien hem blijkt dat de betrokken afdelingshoofden daartegen geen
bezwaar hebben, zal H.BVD tot aanwijzing van PH.E voor deze functie
overgaan.
De bedoeling is dat PH.E na een periode van orientatie gesprekken zal
hebben met de betrokken afdelingsleidingen en de hiervoor in aanroer-
king komende secties over de vervulling van zijn taak.

5 juni 1972.



AURORA

OCHT£NDB̂ 'SPfli;KING op woensdag 7 .iunj 1972*

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

Afwezig :

1. Ulrike Meinhof

Gesproken wordt over het bericht in het Algemeen Dagblad van 6-6-'72
betreffen.de het zondagmorgen j.l. per trein naar Nederland reizen van
Ulrike Meinhof* Voorzover kon worden nagegaan berust dit bericht op
de mededeling van een dame in de trein Keulen-Amsterdam die meende
in een passagier Ulrike Meinhof te herkennen. Dit komt ook naar voren
in een bericht hedenmorgen in De Telegraaf,

2. BVA

PH.C deelt mede accoord te gaa-n met de suggestie van PH.D om de heer
voor de functie van wnd. BVA in aanmerking te brengen.

3* Terrorisme

Van Hoofd werd een telex ontvangen betreffende de op 19 juli a.s.
in Geneve te houden bijeenkomst* Gesproken wordt over de vraag wie
van de zijde van de Dienst naar die bijeenkomst zullen worden gezonden

4. Gesprek met Minister

H.BVD had gistcren een gesprek met Minister Geertsema* Aan de orde
kwamen o.ra.:

- Scrambler* De Minister werd geJnformeerd over het scrarabler-
apparaat t.a.v. de ministerlijn* H.TD kan het nodige doen om dit
apparaat op het toestel van de Minister te schakelen.

- Tweede Kamerlid De Goede* De Minister wil zelf eens met de heer
De Goede spreken over diens uitlatingen inzake de BVD in het inter-
view in de Haagse Post van 2̂ -5-1972.

- Onbezoldigdenvraagstuk. H.BVD lichtte de Minister in over onze
bemoeiingen om het aantal onbezoldigden te doen teruglopen met het
doel uiteindelijk tot een opheffing van het instituut te komen.

- Kamercommissievergadering. Verder werd met de Minister van gedacht.cn
gewisseld over de bijeenkomst hedenavond van de Kamercommissie
waarin de Minister President mededeling zal doen van het teruggean
van de IDB naar Algemene Zaken*

5* Tweede Kamer

Mr. vroeg HK of hot nogelijk zou zijn een veiligheidsonderzoel:
in te stellen naar degene die men in aanaerking wil brengen voor de
vervulling van de functie van Directeur van Diensten* Hij zou dan
gaarne zien dat het resultaat daarvan binnen 14 dagen ter kennis vaa
de Voorzitter van de Kamer wordt gebracht. I>e verwachting bestaat
dat men een ex-Marine-officier in de functie zal benoeraen*
PH.D en H.E achten het wel mogelijk binnen korte tijd een veili£-
heidsonderzoek naar de te benoemen functionaris gereed te hebben.

7 juni 1972.



AURORA

OCHTENDBfiSPRSKING op vrijdag 9 .iuni 1972.

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

Afwezig :

1. Handle!ding inzake bommeldingen.

PH.D meldt dat een probleem is gerezen rondom de handle!ding inzake
bommeldingen die de afdeling D in maart j.l» ondershands aan een JO-
tal bedrijven waarmede wij in relatie staan heeft ter hand geeteld.
Van politiezijde werden vragen hierover gesteld o.m» door de C.v.P.
Hengelo, de heer ;.
DOB zal hedenmorgen in een eerste bijeenkomst van de interdepartemen-
tale werkgroep bomgevaar, waaraan hij - in de plaats van KCP, die
ziek is - zal deelnemen ( melding maken van de door one verstrekte
handleiding.
H.BVD zegt het jammer te vinden, dat hem het feit van het veretrekken
niet voldoende duidelijk voor ogen heeft gestaan. Hij had hier anders
melding van gemaakt in de bijeenkomst met de P.G's en in een ont-
moeting met de D.G. O.O. en V.

2. BVA Verkeer en Waterstaat.

PH.D maakt melding van een zeer oncooperatieve houding van de
BVA Verkeer en Waterstaat die uit vreesachtigheid geen medewerking
wil verlenen ten aanzien van de debriefing van ainbtenaren van zijn
departement die in contact staan met communistische landen.
H.BVD vraagt te worden geinformeerd omtrent hetgeen de afdeling D
vindt dat terzake meet gebeuren.

3. Ministerli.ln.

H.TD deelt mede, dat het ecramblerapparaat op het toestel van de
minister is aangebracht.

De twee medewerkers van die volgende week woensdagmiddag
zullen arriveren voor gesprekken met de afdelingen D en C op don-
derdag en vrijdag 15 en 1.6 juni zullen worden vergezeld van de

t-liaison . Hiermede is het tolkenpro-
bleem aan het bezoek verbonden opgelost.

6. Kamercommissie.

H.BVD vertelt het een en ander over de bijeenkomst van de Kamercom-
missie op 7 juni j.l..

- 2 -
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De Minister-President deed mededeling van het voornemen de IDB weer
naar Algemene Zaken terug te brengen.
De heer Den Uyl herhaalde zijn opmerking over de taak van de BVD en
het relateren daarvan aan strafrecht.
De Minister-President deed de toezegging, dat de a.m.v.b. betreffende
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiterlijk JO juni aan de
commissie zal worden voorgelegd, zodat deze op een voor k juli vastge-
legde bijeenkomst kan worden besproken. H.BVD verwacht, dat men aan
oppositionele zijde, na publicatie van de a.m.v.b., bij een eventueel
karaerdebat bezwaar zal maken tegen de omschrijving van de BVD-taak.

9 juni 1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 12 juni 1222
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Aanwezig: P.HBVD, HB, PHC, PHD, HE, H.KEB, HTD, HK

Afwezig : H.BVD

1. E-IX

HE deelt mede dat gedurende de komende zomervakantie de hoofdonderzoekings-
ambtenaren van E-IX zullen worden ingeschakeld om de inspecteurs te assiste-
ren.

2« Vrageh Mej. Goudsmit

Circa 10 dagen terug werden door mej. Goudsmit in de Tweede Kamer vragen ge-
steld omtrent de bepalingen inzake het reizen naar comraunistische landen van
militairen. Zij vroeg zich af of dit wat zij noemde laatste overblijfsel van
de koude oorlog nog wel moet worden gehandhaafd.
Over het antwoord dat men bij Defensie wil geven wordt hedennorgen overleg
gepleegd door de militaire diensten.
Van onze zijde is daarbij P.HD aanwezig. P.HBVD beveelt P.HD aan over deze
zaak in contact te blijven met HK.

3« Gesprek over Informatiecentrale Bi.jzondere Zaken

Vrijdagmiddag, 9-6, vond in ons gebouw het gesprek plaats over de Infornatie
Centrale Bi jzondere Zaken en over de nota van QD. en V. betref fende de long
term policy beveHiging van kwetsbare objecten.
Aan het gesprek werd deelgenoraen door de DG 0.0. en V., Mr. en enig<
medewerkers, de DG Politic Mr. Van Eykern en enige medewerkers en H3VD en
PHBVD.
Afgesproken werd dat de conceptcirculaire over de Inforaatiecentrale Bi jzon-
dere Zaken zal worden herzien door een werkgroepje bestaande uit de heren

(0.0. en V.), (Informatiecentrale Justitie) en HK.
Mr. Van Sykern bracht zelf naar voren dat de Informatiecentrale alleen con-
tact bij de Politie met de Recherche moet onderhouden en niet met de ID.
Ook de kwestie van de long term policy wordt nader door een werkgroep bekekai
Deze best aat uit de heren en van Justitie, en van
0.0. en V. en HK en een medewerker van de af deling B.
HB meent dat dit het beste BV kan zijn.

4. Terr or i sine

Van de zijde van de Dienst zal de bijeenkomst van vertegenwoordigers van
Suropese diensten op 19 juli a.s. in Geneve worden bijgewoond door de heren

van DIB en van CFO.

5. Tweede Kamer

HK ontving het verzoek van, de Griffier van de Tweede Kamer om een veilig-
heidsonderzoek in te doen stellen naar degene die men in de functie van
Directeur van Diensten wil benoemen. Hij zal dit doorleiden naar P.HD.

12 juni 1972



AURORA

OCHTSNDBESPaEKING op woensdag 1*f .1uni 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - P1IC - PHD - H.E - KEB/B - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. Afluisteren bij Defensie ?

H.BVD brengt het artikel in Trouw van heden ter sprake, waarin beweerd
wordt, dat bij het onderzoek betreffende het uitlekken van de nota van
de Chef van het 1e Legerkorps, de Lt. Gen. Meijnderts, in opdracht van
de Generale Staf, op interne Defensieverbindingen telefoongesprekken
zouden zijn afgeluisterd.

2. Gesprek met Minister Lardinois over Suriname

H.BVD had gisteren samen mot Kolonel van de MID een gesprek
met Minister Lardinois en de heer , over de situatie in Suriname
Gesproken ward over de CID. H.BVD herinnerde aan de gesprekken over het
statuut van de CID gevoerd met Minister Adhin en de PG .
H.BVD zegde toe, Minister Geertsema te zullen vragen of het ontwerp
a.m.v.b. betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, dat na
het gesprek op k juli in de Kamercommissie daarover aan de Haad van
State zal worden gestuurd,aan Minister Adhin ter beschikking kan worden
gesteld.
Er is in afwachting van het moment dat een nieuw Hoofd van de CID kan
worden benoemd (de heer zal voor deze functie worden opgeleid) eer,
tijdelijke voorziening in het hoofdschap van deze Dienst nodig voor een
periode van 3 jaar. De voorkeur van Minister Lardinois gaat daarbij uit
naar een medewerker van de BVD; lukt dit niet dan zal naar iemand van de
MID worden gezocht.
H.BVD verzoekt de Afdelingshoofden hem terzake te adviseren.
Verder kwam nog even aan de orde de beveiliging van de voorzitter van ds
Surinaamse Staten, de heer , die enige tijd in Nederland vertoeit



AURORA

OCHTBHDB3SPHSKING op vrijdag 16 juni 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - PHC - PHD - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : U.BVO

1. Bijstand Schiphol

PHC had gisteren contact net de heer van 0.0. en V. over de
vraag of de bijstand op Schiphol van 10 man Koninklijke Marechaussee
raoest vrorden voortgezet. Aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn
omtrent nieuwe dreigingen, zal de bijstand naar verwacht wordt niaandag
a.s. worden beeindigd*

2. Signalering Arabische terroristen

•foensdag 21 juni a.s. vindt op Schiphol een bespreking plaats van do
hierbij betrokken instanties (o.ra. Ron. Mar., R.P.) met de bedoeling
om meer lijn te brengen in de verwerking van signaleringen omtrent
Arabische terroristen.
PHC en CFO zullen aan deze bespreking deelnenen.

3. Verhouding I.D - Recherche

H.E deelt raede, dat bij £ IX-onderzoekingen t.b.v. de afdeling B bij dn
Politie-korpsen Soest en Baarn aan de dag is getreden, dat er geen euko-
le cooperatie bestaat tuseen de I.D en de Recherche op net gebicd vau
het terrorisine.
BOP zal zich hieromtrent nader orienteren en trachten in overleg met da
Korpsleidingen deze situatie te verbeteren.

.̂ Ontwerp-a.m.v.b.

HK geeft informatie omtrent de stand van zaken. Het ontwerp, de toelich-
ting en het nader rapport aan de Koningin kofflen 23 juni a.s. in bespr?-
king in de Ministerraad.
Mr. van Algernons Zaken is gisteren met deze stukken gereed gekoffier.
De drie betrokken Ministers zullen samen met de Minister van Justitn.-^
nog een voorgesprek hebben. Na de bespreking in de Ministerraad wo.r«lcn.
ontwrerp-a.rn.v.b. en toelichting aan de Kamercommissie gezondsn i.v.n.
de bespreking op k juni a.s..

5. Draaiboek

PHD deelt mede, dat hij een ontwerp-draaiboek hoe te handelen bij aan-
slagen van enige omvang heeft opgesteld.
PH.BVD zal dit met verzoek om commentaar aan anderen geven. Hij heef^
PHB verzocht een draaiboek op te stellen hoe te handelen ware wannec."
in Nederland een gekaapt vliegtuig zou aankomen.

16 juni 1972.



AURORA

OCHT3NDBSSPHSKING op maandag 19 Juni 1972

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

Afwezig : — -

1, Terrorisme

H.BVD woonde vrijdag jl. een lezing bij van ambassadeur , irider-
tijd in Uruguay door de Tuparaaroe ontvoerd en lange tijd door hen ge-
vangen gehouden.
Hij gaf geen feitelijk relaas van zijn belevenissen, maar meer een
verhaal omtrent de achtergronden van de Tupamaros. Hij gaf hierbij ai&
zijn raening dat er wat de beweegredenen aangaat zeker overeensteaming
bestaat tussen de Zuid-Amerikaanse terroristische groepen, Buropeso
terroristische betregingen alsde IRA en de Baader-Meinhof-groep. Zelfa
met de Japanse groep de Rode Ster.

Gesproken wordt even over de brand in de Amerikaanse bibliotheek aan
het Museumplein in Amsterdam. Omtrent de toedracht daarvan zullen in-
lichtingen bij de Amsterdantse politic worden gevraagd. Aangezien nict
uitgesloten is dat een terroristisehe groep werkelijk hiermede te maker.
heeft - er is een claim van het Revolutionair Volksverzet - bezint BFA.
zich op de vraag wie voor het verrichten van deze daad door one in
aanmerking kunnen worden gebracht,

2. A.m.v,b»

HK werd vrijdag 16 juni jl, gebeld door de heer van de Diroet1^
Invoerrechten en Accijnzen bij Financien. Deze wilde weten of wij de
bedoeling hebben de meldingsplicht voor politieambtenaren in het K*3.
(art* VItl) ten aanzien van de inlichtingen- en veiligheidsdieristen ock
van toepassing te doen zijn voor alle ambtenaren van de Invoerreohten
en Accijnzen. Hij had iets dergelijks vernoraen i*v.m«. het feit dat. do-:<
ambtenaren onbezoldigd ambtenaar van Rijkapolitie zijn* HK heeft ee-"
reageerd met de opmerking dat historisch bezien het nooit in de bedoa •
ling heeft gelegen dit artikel ook voor de douane-arabtenaren te do&n
golden. Er is wel een voorziening getroffen voor een relatie net de
ambtenaren belast met de grensbewaking in artikel 111,3. H.SVD is h^!
met het door HK ingenomen standpunt eens. H.BVD wijst erop dat men b:
de douane zich ook daarom geen zorgen hoe ft te maken omdat ing&volge
artikel VI,3 de Minister van Justitie aanwijzingen geeft oratrent de
wijze van net doen van mededelingen voor de Rijkspolitie«

H.BVD vraagt of al een oordeel te geven valt over het bezoe-k van ?
-medewerkers de afgelopen week. H.B waardeert het positiei,

PH.C heeft nog niet van CPO vernoraen wat die ervan vindt*
H.BVD wil gaarne een uiteindelijke appreciatiet dit gezien de voorlc;
met de leiding van geaaakte afspraak om op een half'ia
termijn tot een uitwisceling van ervaringen te komen*

19 juni 1972.



AUORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 21 .juni 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - II.B - PHC - H.D - PHE - H.KEB - H.TD - UK

Afwezig : - - -

1.

P1KJ deelt mede dat ook CPO een positief oordeel heeft over de gesprek-
ken met de twee -medewerkers vorige week.
Zij merkte nog wel opf dat de inbreng in de gesprekken voornamelijk van
onze kant kwam.
H.BVD meent, dat het contrabezoek bet bests in het begin van het vol-
gend jaar plaats kan vinden. Daarna kan dan worden bezien weIke ternijn
t.a.v. een geregelde uitwisseling van de ervaringen in acht meet worden
genoraen.

2. Explosieven

DIB woonde een bijeenkomst bij van de interdepartementale werkgrosp
opsporing, verkenning en ruiming van explosieven.
Hij deed dit in de plaats van KCP, die wegens ziekte verhinderd was.
Naar H.D mededeelt is DIB er in geslaagd wat beweging in deae werkgroer.
te brengen. Er werd geaproken over de circulaire vanwege de Minister
(0.0. en V.) aan de CdK's betreffende een handleiding hoe te handelen
bij bommeldingen.
Voorts werd gesproken over het opleiden van politieambtenaren, die
n.a.v. bommeldingen - voor het inschakelen van de iSOD - verkenningon
moeten uitvoeren. De BB-Stafschool zal daarvoor faciliteiten verlcnen.
H.BVD constateert met vreugde dat in deze zaak thans enige beweging is
gekomen.

3.
H.BVD ontving op 19-6 voor een beleefdheidsbezoek de heren en

van .
De heer is aangewezen'voor de buitenlandse betrekkingen van
deze dienst.

22-6-1972.



AURORA

op vrijdag 23 Juni 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PHC - H.D - PHE - H.K3B - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. Signalerin^ Arabische terroristen (zie ook Aurora 16-6, pt» 2)

De bespreking op Schiphol, waaraan PliC en CFO woensdag jl. deelnamen,
leverde de afspraak op dat de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en

zal Grensbewaking de centrale instantie^zijn voor de signalering van Ara-
bische terroristen.
H.BVD raerkt op, dat wij zullen afwachten hoe deze regeling werkt. V/ij
mogen ons niet af laten houden van onze eigen verantwoordelijkheid
inzake raeldingen betreffende activiteiten van terroristen.

2. ISxplosieven

Naar H.D mededeelt is zijn afdeling doende wat meer inzicht te krijgen
in de registratie van explosieven en de bedrijven, die explosieven
ouder zich hebben. Dit n.a.v. berichten omtrent de vermissing van
exploaieven, die t.b.v. de NAM gebruikt worden en die bij natrekken
niet alle conform de waarheid bleken te zijn*
Er is contact opgenomen met een Overste bij de Kwartiermeester-Generaal
die zaken betreffende explosieven bijhoudt.

3. Laid

Kolonel heeft H.BVD laten weten, dat hij mede in verband net
het aanvaarden van een andere functie per 1-10-1972 op eigen verzoek
met vervroegd pensioen gaat.

*f. Semafoon

H.BVD deelt mede, dat met het oog op het realiseren van een betere
bereikbaarheid van het leidinggevende kader in de komende verlofperiode
een extra semafoon is aangeschaft. Afdelingshoofden of degenen die zij
aanwijzen, kunnen om bereikbaar te blijven dit apparaat via TD ter
beschikking krijgen.

5. Ontwerp-a.m.v.b.^ (zie ook Aurora 19-6, pt. 2)

H.BVD woonde donderdag 22 juni een bespreking bij van de Minister-
President en de Ministers van Binnenlandse 2aken, van Defensie en van
Justitie. Daaria werd het K.3., de nota van toelichting en het concept
nader rapport aan de H.v.S. goedgekeurd met enige kleine wijzigingen.
De woorden "buitengewone omstandigheden" in de omschrijving van onze
beveiligingstaak koraen te vervallen. De Ministerraad houdt zich heden
met het ontwerp bezig.
k Juli a.s. vindt het overleg met de Kamercommissie plaats.
H.BVD heeft goede hoop, dat het K.B. na het advies van de K.v.S. in
het kociende najaar in de Staatscourant zal verschijnen.

23 juni 1972.



AURORA

OCHTSKDBBSPRSKIKG op maandag 26 juni 1972.

Aanwezig: H.BVD - H.B - PHC - H.D - PHE - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1. Europese veiligheidsconferentie

H.BVD vestigt de aandacht op een van Buitenlandse Zaken ontvangen ver-
slag van een Polad-vergadering over de Europese jeugdveiligheidsconfe-
rentie.
Hlj vraagt H.B daarover een notitie op te stellen t.b.v. Buitenlandse
Zaken NAVO-',YSU-zaken. Mogelijk kan via deze notitie bij Buitenlandse
Zaken ook enige aandacht worden gewekt voor de security-probleaen,
welke verbonden zijn aan de toekorostige Suropese veiligheidsconferen-
tie.
De heer van DG-P2 zou met deze aangelegenheid bemoeienis
hebben.

2. Beveiliging Gasunie

H.BVD en H.D namen vrijdag 23 juni jl. deel aan een bespreking hier-
over, o.l.v. de DG-Bnergievoorziening, de heer .
Verder namen hieraan deel Mr. Van Eijkern; de heren en

namens 0.0. en V. en vertegenwoordigers van de Gasunie en de
NAM.
H.BVD constateert met vreugde dat in de bespreking een positieve op-
stelling - uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden - t.a.v. dc
beveiliging aanwezig was.

3. Automatiserinf;

Vrijdagmiddag 23 juni vond in ons gebouw een bespreking plaats over
het voorstel betreffende invoering van een coaputer bij de Dienst,
Aanwezig waren van buiten de dienst: de heren (Directie Orgj i°r,
Autom. van BiZa) en (Directeur Hijkskantooriaachir.scentra-
le).
Betrokkenen verklaarden zioh akkoord met onze plannen tot invoering
van een computer.
De volgende stap is nu het verkrijgen van de financiele middelen daar
voor. Dit komt ter tafel in een bespreking met de heer van Fins.."
cien volgende week.
H.BVD verwacht dat de invoering van een computer een termijn van clrr
5 jaar in beslag zal neraen.

P.S. Vrijdag 30-6 is er geen Aurora.

26 juni 1972.



AURORA======

OCHTENDBESPREKIHG op woensdag 28 .1uni 1972,

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

Afwezig : PH.BVD - H.D

1, Beveiliging Gromyko

H.C nam gisteren deel aan een bespreking onder leiding van de
D.G. 0.0. & V., Mr. , over de veiligheidsmaatregelen te

• treffen bij het a.s. bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken
van de Sowjet Unlef Gromyko. Aanwezig waren o.a. de D.G. Politic,
Mr. Van Eykcrn, en namens Buitenlandse Zaken Jhr. ,
van de Directie Kabinet en Protocol.
Mr. Van Eykern vond het niet juist dat het aan de Russen voorge-
legde programt waarop dezen overigens nog niet hebben gereageerd,
niet vooraf met het oog op de veiligheidsmaatregelen was besprokeu
met Justitie en met 0.0. & V.
Overeengekomen is dat 0.0. & V. zal fungeren ale centraal ineti-
tuut voor hot ontvangen van meldingen omtrent mogelijke dreigingea
t.a.v. het bezoek. H.BVD wijst er andermaal op dat hij hiertegen
geen bezwaar heeft, maar dat een dergelijke afspraak one niet af
kan houden van onze verplichting ingevolge het K.B. te rapportersn
aan die autoriteiten ten aanzien van wie wij dit wenselijk achten.

2* Informatiecentrale

HK ontving van de heer een nieuwe ontwerp^circulaire
aan de P.G.(s over deze centrale. Hij zal dit met bet verzoek om
commentaar toezenden aan H.B en K.C. H.BVD wijst nog even op de
mogelijkheid dat wij ter verduidelijking en in aanvulling op deze
circulaire een rondechrijven van onze kant aan de Politie kunnen.
laten uitgaan. E.e.a. is besproken in de bijeenkomst met de
D«(3« Politie en de D.G. 0.0. & V. op 9 juni j.l..

3. Afscheid Prof.

H.BVD was gisteren bij het afscheid van Prof. aanwezig.
Hij sprak daar met de admiraal , die de verwachting
uitsprak, dat de samenwerking van militaire instanties met cms TD
binnen afzienbare tijd op gang zal komen*

28 juni 1972.


