
AURORA

OCHTaNDB.aSPR3KING op maandag 2 oktober 1972.

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

Afwezig : - - -

1» Overlijden heer

H.E raeldt het overlijden, na een ziekte van ongeveer een half jaar,
zaterdag jl. van de heer , medewerker van E XIII.

2. Terrorisme

- PHC vernam vrijdagmiddag 29-9 van de heer van CRIf dat bij de
SKF kogellagerfabriek in Veenendaal op 28-9 des morgana een telefoon-
tje van een Duits sprekend persoon was binnengekomen, waarin de vier
directieleden (onder vie twee Z we den) bedreigd werden met ontvoerinc,
PHC wil niet uitsluiten, dat een Ustachi-groep hiermede bemoeienis
heeft.

-Op 14 of 16 noveober a.s. is er wederom een bijeenkomst van de bij het
beraraen van maatregelen inaake het terrorisme betrokken Ministers
(HP, BiZa en Just.).
Vrijdag 6 oktober is er een bijeenkomst van de ter voorbereiding van
het volgende Ministersgesprek ingestelde werkgroep,
H.BVD is van Justitie-zijde met nadruk verzocht daaraan medewerking
te willen geven.
De werkgroep staat onder voorzitterschap van Mr. Van Eijkern; namens
0.0. en V. hebben de heren c.q. er zitting in.

J. Agenda H.BVD

- ̂  en. ̂  oktober bezoek aan Parijs;

- 5 t/m 26 november bezoek aan buitenlandse diensten (Israel, Australia,
Nieuw-Zeeland en Indonesia).

2 oktober 1972.



AUBORA

OCHTSNDBESPREKIHQ op woensdag *f oktober 1972.

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

Afwezig : H.BVD - E.D

1» Israelische terroristengroep

Gesproken wordt over het optreden van een Israelische terroristen-
groep genaamd Massada die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor
een bomaanslag op een Palestijnse boekhandel in Parijs.
PH.BVD vraagt de betrokken afdelingen aandacht te geven aan het
mogelijk optreden van Israelische terroristen in ons land.

2. Chinese ambassade

PH.C kondigt aan dat de nieuw benoemde Chinese ambassadeur
in november a.s. in Nederland zal arriveren.

.3* Agenda

- 10 of 11 oktober bezoek van de heer van die gebriefd
zal worden door CFO over de Zuid-Molukkers*

- 18 en 19 oktober vindt het door een medewerker van te geven
seminar over het Arabische terrorisme plaats.

- 12 oktober bezoek van de nieuw benoemde Deputy-Chief van de
European Division van -hoofdkwartier: .
Deze is thans in Munchen gestationeerd en brengt het bezoek op
doorreis naar Washington, waar hij zijn-fiieuwe functie zal aanvaarden*

5 oktober 1972



AURORA

OCHTENDBiSSPRiCKIHG op vrijdag 6 oktober 1972.

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

Afwezig : - - - • • .•-

1, Terrorisme

- H.B meldt, dat bij de aanslag op Holiday Inn in Utrecht, in de morgen-
uren van 5 oktober, gebruik is geaaakt van een nieuw type zware bom,
die ca. 3 kg springstof bevatte.
Wat de daders aangaat, gaan de gedachten van de Utrechtse Politic
uit naar ; die indertijd betrokken is geweest bij het in de
Jaarbeurs plaatsen van een bommetje en naar Van Hoessel van de Rode
Jeugd.

.- Gesproken even wordt over de maatregelen - uitwijzing van Arabieren,
inbeslagneraing van documenten bij Palestijnse organisaties en het
verboden verklaren daarvan - in Duitsland getroffen.

2. H.B* vertelt het e.e.a. over de i.v.ra. de begrafenis van
Mr. van Algemehe Zaken, woensdag 4 dezer in plaats van
donderdag 5 gehouden bijeenkomst van het CVIN.

3. Ambassade Praag

N.a.v. een mededeliag van PHC wordt gesproken over de lachwekkende
eituatie t.a.v. de beveiliging van deze Arabassade.
H.BVD verzoekt een recent voorval dat zich voordeed, vast te leggen
en te trachten daarover nadere gegevens te krijgen. Hij acht dit ook
van belang om vast te stellen van weIke technieken de tegenstander zich
bedient.
H.BVD overweegt om t.z.t. wanneer een nieuwe regering na de verkiezingei
is geformeerd, te overwegen met de dan optredende Minister van Buiten-
landse Zaken eens over de situatie van onze Anbassade in Praag te
spreken.

*f. Bezoek aan Parijs

H.BVD vertelt het e.e.a. over zijn bezoek aan Parijs, waarbij hij werd
vergezeld van KEB.
Door de Nederlandse arabassadeur werd aan Hoofd een hoge onder-
scheiding uitgereikt.
Met de als tweede man van optredende Kolonel, werd o.m. ge-
sproken over het vertalersprobleem.

5. Onbezoldigden-instituut

H.BVD deelt tnede, dat het gesprek van de Minister met de heer
van Philips i.v.m. de afwezigheid van H.BVD op de afge-

sproken datum is verzet naar december.
De intrekking van de beschikkin^ betreffende de onbezoldigden zal daar«
door niet v66r 1 januari plaatsvinden.

- 2 -
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6. Relatie met Justitie

HK vernara van Mr. van de Hoofdafdeling Staats- en Straf-
recht, dat deze is aangewezen voor de behandeling van zaken met ons,
die in het overleg PG's - H.BVD ingevolge art. VI,2 naar voren zijn
gekomen en waaromtrent geen overeenstemming is bereikt.
HK heeft de verwachting uitgesproken, dat dergelijke gevallen tot de
hoge uitzonderingen zullen behorent zodat Mr. hieraan
niet vcel werk zal hebben.
Mr. bij de Directie Politie, is aangewezen voor het behan-
delen van zaken, die aanleiding zouden kunnen geven tot het door de
Minister van Justitie geven van aanwijzingen aan de Rijkspolitic inge-
volge art. VIj3 van het K.B., /

6 oktober 1972.



AURORA

OCHTJSNDBSSPHJSKIHG op maandag 9 oktober 1972.

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

Afwezig : -----

1, Terroriame

Gesproken wordt over de mislukte aanslag de afgelopen nacht gepleegd
op een agent die deel uitmaakte van de bewaking van de ambtswoning
van de leraelische ambassadeur.

2.

Eind oktober begin bovember koat bij de dienst op bezoek
Mr. , Chief European Division van het Office of
Current Intelligence.
Hierbij sullen de medewerkers van SBP worden betrokken.

3» Terroriame

H.BVD nam vrijdagmiddag 6 oktober deel aan een beapreking van de
D.G.-werkgroep over het beramen van maatregelen inzake het terroris-
me onder leiding van Mr. Van Eijkern.
De volgende vergadering is bepaald op 17 oktober 1972. Men hoopt
dan gereed te komen met de opstelling van een werkstuk dat als
basis zal dienen voor de Ministersbespreking op 6 november 1972.
Er zullen waarschijnlijk sub-groepen worden gevormd ter beantwoor1-
ding van de vraag welke organen met bepaalde taken moeten worden
belast en ter vaststelling van de benodigde bewapening.

9-10-1972.



AURORA

OCHTENDBJESPREKING op woensdag 11 oktober 1972

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

Afwezig : H.BVD .

1. Visclub

PH.D meldt dat de bedrijven, behorende tot de zgn. visclub, ens
gevraagd hebben een medewerker ter beschikking te stellen voor
het op 28 november houden van een inleiding over het politiek
terrorisme.
PH.BVD meent dat wij aan de uitnodiging gevolg moeten geven.
Nader wordt bezien of de afdeling B ofwel EO zich daarmee zal belas-
ten.

2. Werving

PH.BVD deelt mede, dat op de oproep in het Algemeen Politieblad
voor medewerkers van E IX een onverwacht grote reactie gekomen is.
Er waren meer dan 100 sollicitaties, waarvan er na de eerste
schifting een dertigtal als mogelijke kandidaten zijtt overgebleven.

?• Computer
i

PH.BVD deelt mede, dat de Rijksgebouwendienst tot het oordee.". is
gekomen dat een computer, gezien de grote warmte die deze ontwikkelt
waarschijnlijk niet in de kelderruimte kan worden geplaatst.
Het vinden van een andere oplossing is geen eenvoudige zaak.

km Gesprek met de Minister

HK vertelt het e.e.a. over hetgeen door H.BVD maandag 9 oktober 1972
met de Minister en de Secretaris-Generaal werd besproken inzakc de
Intrekking van de zgn. Onbezoldigdenbeschikking, het terrorisae en
de problemen, die zich voordoen wanneer de BVD gegevens aan
Justitie ter beschikking stelt.

11 oktober 1972.



AUROHA

OCHTKNDBSSPR3KING op vrijdag 13 oktober 1972.

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

Afwezig : -

1. Terrorisme

- PHC maakt melding van de van ontvangen telex betreffende
plannen van de Arabische terroristen in de toekomst over te gaan tot
kidnapping van kinderen van Israelische diplotnaten.
H.BVD verzoekt hierover BuZa in te lichten.

- H.BVD voerde gisteren een geaprek met de DG-Politie,
Mr. Van Eijkern, over de werkgroep, die het volgende Ministersgesprek
ter beraming van maatregelen inzake het terrorisrae voorbereidt.
1I.3VD en Mr. Van Eijkern kwamen tot de conclusie dat de betrokken
Ministers raoet worden aanbevolen voorlopig BK£ maatregelen in klein
verband te nemen.

2. Zuid-Molukkers

CFO had gisteren een gedachtenwisseling met de heer van
over het probleera van de Zuid-Molukkers, zulks in verband met het
bezoek van President Sqeharto aan Belgie medio noveaber a.s..
In de Telegraaf van heden wordt vermeld, dat de Indonesische president
ook Frankrijk, Oostenrijk en Italie zal bezoeken.

3.
H.D had gisteren een ontnoeting mat het Hoofd van de afdeling
Beveiliging van , de heer . Deze stelde ter beschik-
king het rapport van het Frankscomraittee over de Officials Secrets Act.
Verder werd van gedachten gewisseld over de beveiliging van de lucht-
vaart. In aanwezigheid van H.BVD werd gesproken over de beveiliging
van de E.G..

k, Amerikaanse Kamor van Koophandel

PHD ivas, zij het niet officieel, aanwezig bij een bijeenkoast van
vertegenwoordigers van Aiaerikaanse bedrijven, die door de Amerikaanse
Karaer van Koophandel was belegd.
Gesproken werd over de beveiliging van deze bedrijven tegen mogelijke
terroristische activiteiten.

5« Begroting

Volgens de persberichten van hedenmorgen zal de Tweede Kamer de begrotii.
van Binnenlandse Zaken wel behandelen. .

• 6. Perscontacten

HK werd opgebeld door de heer (AD) vanwege een gesprek, dat
deze met Mr. Qeurtsen (Tweede Kamerlid WD) zou hebben over* berichten
in de pers omtrent het zogenaarade terreurcommando.

13 oktober 1972.



AURORA

OCHTBNDBE3PPKKING op fdaandag 16 oktober 1972.

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

Afwezig : - - -

1. Terrorisme

- PHC doet enige mededelingen oratrent een van BuZa ontvangen bericht betref-
fende de formatie van werkgroepen in hat kader van het overleg tussen de
bij de E.G. aangesloten landen over de bestrijding van het terrorisme.
(ACD 1.114.609)

- H.BVD had hierover vrijdag samen met Mr. een gesprek met de heer
van BuZa. Hij heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap

van de werkgroep betreffende de uitwisseling van inforraatie, de analyse var
aanslagen, die plaats vonden en de analyse van technische methodieken, die
geeigend zijn om het terrorisrae te bestrijden op zich te neraen, wanneer
Mr. Van Eijkern hiertoe niet bereid mocht blijken.
Het voorzitterschap van de werkgroep, die de regeling van het toezicht op
vreeradelingen gaat bekijken, zal worden vervuld door Mr. .
Het ligt in de bedoeling, dat de "infornatiewerkgroep" op *f november voor
het eerst zal bijeenkomen.
De betrokken landen wordt door BuZa gevraagd, wie zij daarvoor zullen aan-
wijzen. Om verwarring te voorkoaen zal H.BVD de bevriende diensten omtrent
e.e.a. informeren.

2. Europese veiligheidsconferentie

H.D vertelt het e.e.a. over de stand van zaken over de beveiliging van de
ruiiaten, waarvan de Nederlandse delegatie in Helsinki zal gebr.'.ik maken.
Er bestaat bij BuZa geen behoefte aan hulp van Amerikaanse zijde.
H.D zal Admiraal , bij wie een aanbod tot hulp had gedaan, hiervar
op de hoogte stellen.

"$• Staat van inlichtingen

In de praktijk is gebleken, dat de procedure inzake de opberging en kennis-
neming van de door de personeelsleden ingevulde staten van inlichtingen te
zwaar moet worden geacht.
De betreffende regeling was indertijd vooral gemaakt met de bedoeling om
tegemoet te komen aan bezwaren i.v.m. de privacy van onze raedewerkers.
E.e.a. is naar voren gekoinen- in een nota van PZ aan H.BVD over deze aangele-
genheid, die in samenwerking met de BVA werd opgesteld.
De a&nwezige afdelingshoofden raenen, dat er geen bezwaar tegen bestaat de
procedure wat te vereenvoudigen, o.m. door de BVA inlichtingenstaten te later
vernietigen, die niets relevants bevatten en hem een summiere aantekening
bij het betreffende dossier te laten maken van gegevens, die wel relevant
zijn.
H.D meent, dat het wel aanbeveling verdient, dat de afdelingshoofden van de
formulieren blijven kennisnemen.
H.BVD wil de BVA ook vWgen erop toe te zien, dat de formulieren inderdaad
ingevuld worden teruggezonden.

k. Algemeen Politieblad ' •

HK vestigt er de aandacht op, dat tekst en toelichting van het K.B. betref-
fende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werden gepubliceerd in het
Algemeen Politieblad no. 21 van 1̂ -10-1972.

16-10-1972.



' AUK03A

OCHTENDPaSPRSKING op woensdag 18 oktober 1972*

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - II.3 - H.C - H.D - H.JE - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. Terrorisme

H.B doet enige raededelingen over een bom, die in de afgelopen nacht in
Utrecht bij het gebouw van de Algemene Zwolsche Levensverzekerings-
maalschappij aan het .Oudenoord werd geplaatst*
Qesproken wordt verder over een N03-t.v.-uitzend5ng hedenavond te
22.10 uur over de Rode Jeugd.
H.BVD wijat erop, dac als uitvloeisel van het aanwijzen van de Minister
van Justitie als de primair verantwoordelijke figuur voor het terroris-
rae, Mr. Van Sijkern de DG-Politit;, als coordinator voor zaken betrek-
king hebbende op het terrorisme fungeert.
Mr. Van Eijkern is bereid gevonden het vooraitterschap op zich te neaea
van de Internationale werkgroep, die veraeld is in Aurora 16-10-1972
in pt. 1.

2. Gunnewegh

UK vestigt de aandacht op een bericht in Het Binnenhof van 1? oktober,
waarin is vertaeld dat Gunnewegh met terugwerking vanaf 1-6-1971 een
militair pensioen werd toegekend en dat deze hieriaede geen genoegen
nemende - hij wenst een langere terugwerkende kracht - zich terzake
weer tot de Vaste Coraraissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdienster
heeft gewend.
In het bericht wordt wel duidelijk vermeld, dat Gunnewegh in relatie
stond met de BID.

18 oktober 1972.



OCHT£NDBSSPR£KING op vri.ldag 20 oktober 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - h.B - PHC - H.D - H.E - H.TD - UK

Afwezig : - - - '^r

1. Terrorisme

- H.B geeft een verslag van onze bevindingen van de laatste dagen i.v.m.
de boatmen geplaatst in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Leiden.
Vastgesteld werd dat de bom in Leiden een "nepbom" was.
BFA neemt hedenmorgen deel aan een bespreking van de stuurgroep ter
coordinatie van het opsporingsonderzoek onder leiding van de OvJ

- Gesproken wordt over de positie van de hulpverleningsdienst. HK had
gisteren contact met de wnd. Cdt., de heer , die een kliaglied aan-
hief over het feit, dat deze Dienst per 1-1-1973 wordt opgeheven zonder
dat de taak van de Dienst, wat geimproviseerde projectielen aangaat,
kan worden overgenomen door de Explosieven Opsporingsdienst (EOD) van

- - Defensie. Hierover zou op 24 oktober een gesprek plaatsvinden van de
DG 0.0. en V. met Drs. , de SQ van Defensie.

- PHC maakt melding van een bericht van de ID-Wageningen omtrent het
ontvangen door een Joodse dame van een verdacht uitziende brief, die
wel eens een bombrief had kunnen zijn.

2. Europese Veiligheidsconferentie (Zie Aurora van 16 okt. 1972, pt. 2)

H.D meldt met de vertegenwoordiger van te hebben gesproken
omtrent het aanbod tot hulp bij de beveiliging van ruimte waarvan de
Nederlandse delegatie in Helsinki t.z.t. bij de veiligheidsconferentie
zal gebruik maken.
Hij heeft kenbaar gemaakt, dat deze hulp niet nodig is.

3. Maatregelen en Commissies inaake het terrorisme

H.BVD deelt mede, dat de circulaire van de Minister van Justitie aan de
PG's met richtlijuen hoe door de Politic gehandeld moet worden in geval
bij terroristische of criminele acties gijzelaars worden genomen, na het
langdurige beraad hierover, dezer dagen ife uitgegaan.
H.B zal op zich nemen na te gaan of het mogelijk is een notitie op te
stellen t.b.v. de besprekingen, die door de OvJ's, hoofden van Parketten
met de betrokken politiefunctionarissen over deze circulaire zullen
worden gevoerd. De bedoeling is in deze notitie van onze kant nog eens
de aandacht te vestigen op het belang van het inlichtingenwerk en van het
meer toezicht uitoefenen t.a.v. vreeradelingen van bepaalde nationaliteite
In de vergadering van de PG's gisteren, heeft H.BVD in het bijzonder aan
het adres van de PG-Den Haag, Mr. Van der Feltz, nog eens uiteengezet,
dat onze Dienst vooral sinds het K.B. van 5-8-1972 volkomen rechtmatig
gegevene inwint t.a.v. het terrorisme, aangezien dit een gewichtig be-
lang van de Staat kan worden geacht.
Hij heeft daaraan toegevoegd, dat wanneer een misdrijf is gepleegd, onze
Dienst er volledig rekening mee houdt, dat dan de Justitie de primair
verantwoordelijke autoriteit is. • .
H.BVD heeft nog eens nagegaan aan welke commissies en werkgroepen, die
zich bezighouden met het beramen van maatregelen inzake het terrorisme,
de BVD deel heeft. Mogelijk verdient het aanbeveling, dat de vertegen-
woordigers van de dienst in deze commissies eens overleg plegen, om na
te gaan of door hen een gelijk standpunt wordt ingenomen.
Een overzicht van de commissies en werkgroepen, dat ook aan de betrokken

>/• medewerkers ter beschikking kan worden gesteld, wordt hier bijgevoegd.

20 oktober 1972.



Commissies en werkgroepen inzake het probleem van het terroris
me, waarbij de BVD is betrokken.

A. Nationaal

1. Commissie van DG's o.l.v. de DG-Politie (Just.) Mr.van
Eijkern, leden;DG COenV en raedewerkers SG Defensie en
H.BVD.Stuurgroep om na te gaan hoe gehandeld moet worden,
wanneer een actie van terroristen (a la Miinchen) zich
in Nederland zou voordoen.
De stuurgroep doet aanbevelingen t.a.v. de nodige orga-
nisatorisch'e voorzieningen, o.a. de inzet van scherp-
schutters, de formatie van een gevechtsgroep.
Een rapport wordt sanengesteld t.b.v. de bijeenkomst op
3-11-1972 van de betrokken Ministers (Min.Fres., Just.,
BiZa D'efensie) waarvan de Minister van Justitie als de
primair verantwoordelijke is aangeweaen.

2. Werkgroep Sxplosieven

Taak het bezien van dr. problem en verbonden aan de verken-
ning en ruiming van explosieven.
Leden: de heren (OOenV), (Directie Pol.),
Lt.Kol. (EOD Defensie), (BB hulpverl.dienst

(BVD).
Stand van zaken: Hedio September: De HVD wordt per 1-1-
1973 opgeheven. De taak inzake de ruiming van geiicpro-
viseerde explosieven wordt door de SOD niet overgenomen
tenzij BiZa en Just, bereid zijn de kosten van dit werk
grotendeels op zich te nemen.
Just, is hiertoe niet bereid gebleken. Het werk \an de
groep is hierdoor tot stilstand gekomen.

3« Werkgroep Evaluatie

Taak: Het doen van een voorstel aan de DG's van COenV
en van Politie om te komen tot een evaluatie en beoordeir
en kanalisering van berichten. omtrent gewelddadxge
acties, die aanleiding- kunnen zijn tot beveiligings-bewa-
kingsmaatregelen van de politic.
Leden: de heren en (Dir.Pol.)
en (OOenV) Van Doeveren en Fransen (3VD).
De werkgroep stelde een nota op S&K goedkeuring van de
leden aan de DG's zal worden aangeboden.
Hiermede is de taak van de werkgroep beeindigd.

*t. V/erkgroep Rechercheonderzoek van aanslagen met explosieve

Ingesteld op aanbeveling van de Recherche Adviescommissie
om na te gaan of het gewenst is een speciaal recherche-
team te formeren ter coordinatie van de opsporing van de
vermoedelijke daders, en zo ja, om aan te geven hoe de
samenstelling en de taak daarvan moet zijn. .
Leden: de heren (Dir.Pol.), (OOenV),
(rech.A'dam), (2ech.3'dam), (2ijks
rech. den Bosch), , (BVD).
De werkgroep die eerst twee weken terug werd geformeerd

2x vergaderd.
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5. V/erkgrQep beyeilipinft burrcerluchtvaart

Deze sinds geruirae tijd bestaande werkgroep o.l.v.Kr.
van Just, houdt zich bezig met het beramen van

maatregelen ter beveiliging van de burgerluchtvaart,
tegen kapingen e.d. in het bijzonder roudom de vlieg-
haven Schiphol. Naraena de Dienst heeft de heer
er zitting in.

6. Commissie toezicht Arabieren.

Taak: Nagaan op vrelke wijze het toelatingsbeleid t.a.v.
inwoners van Arab, landen kan worden verscherpt. Bijzonde
re aandacht-wordt gegeven aan het visurnbeleid.
Leden: de heren (Hfd.afd.VZ. en GB),
en (CR]̂  en ; (BuZa), en

(Just.) (Kon.Mar.), (PVD).

?• Commissie ad hoc Bomaen R'dam, Ejndh. Utrecht

taak: coordineren van het opsporingsonderzoek naar daders
van bomaanslagen in deze plaatsen.
Ben stuurgroep onder leiding van de OvJ te HMara geeft
de richting aan. Hierin hebben zitting:
CvP (Utr.), vertegenwoordigers van de Rech.Rotterdar
en Eindhoven en de heer 31om (BVD).

B. Internationaal

1. Cpmmissie Hoofden Veilie-heidsdiensten van de landen van i
:EG + Zwitserland.

Geregelde bijeenkorasten omtrent coordinatie van gegevens
door de diensten verkregen inzake terroristische acties.

2. Comite Politique van de 3G-landen.

Tot stand gekpraen op initiatief van Minister Scheel (BSD)
na de overval in Munchen (5 en 6 September 1972).
Onder het comite fungeren twee werkgroepen:
a. een werkgroep betraffende informaties en de analyse

van aanslagen die plaatsvdnden en van technische nethc
dieke/> geeigend ter bestrijding daarvan.
leiding Kr. Van Eijkernt leden worden door de betrokke
landen nog aangevezen. H.BVD raaakt deel uit van de
werkgroep.

b. een werkgroep ter bestudering van de regelins en het
toezicht op vreeradelingen: leiding Mr. , leden
worden door de betrokken landen aangewezen.

20 oktober 1972. HK



AURORA

OCHTaNDBJSSPREKING op maandag 25 oktober 1972

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.JS - H.TP - K/D
Afwezig : H.BVD - HK -

1 • Overli.1den van de heer

PH.BVD memoreert het overlijden tijdens het weekend van de heer
van de afdeling FID (Vervoer).

2. Terrorisme .

- Gesproken wordt over de verklaring van minister Van Agt in de
T.V.-rubriek "Brandpunt" van gisteravond, dat de recherchedien-
sten belast met het onderzoek naar de terreuracties de daders
van de bomaanslagen op het spoor zijn.

- Het Revolutionair Volksverzet Nederland dat aanvankelijk in
brieven aan "De Volkskrant" en "Het Vrije Volk" de verantwoorde-
lijkheid voor diverse botaaanslagen had geclaimd, heeft blijkens
een zondagavond bij "De Volkskrant" ontvangen brief zich daarvan
weer gedistancieerd.

- Hedenmorgen werd een (mogelijke) bom ontdekt bij "Chevron"
tegenover ons gebouw, in verband waarmede intern enige maatregele:
werden genomen.

- H.B deelt mede dat de "Commissie ad hoc bomaanslagen Rotterdam
enz." zich heeft gesplitst in een stuurgroep o.l.v. de O.v.J.
Rotterdam, waarin BFA zitting heeft en een operationele recherche-

onzerzijds groep, waarvoor^/de heer is aangewezen.

3» Benelux-veiligheidsdiensten

H.C doet enige mededelingen over hetgeen vrijdag jl. in F-russel
op de bijeenkomst van de operationele vertegenwoordigers werd be-
sproken. Bij en bleken nog enkele vragen te bestaan
betreffende de samenwerking met het Beveiligingsbureau van de
heer .

4, Europese Veiligheidsconferentie te Helsinki

H.C maakt melding van een verzoek van de Staf van de Koninklijke
Marechaussee om medewerking aan de briefing van zes marechaussees
die ter gelegenheid van de a.s. conferentie in Helsinki dienst
zullen doen. PH.BVD verzoekt het antwoord op dit verzoek aan te
houden totdat het resultaat bekend is van het gesprek dat H.D
woensdag a.s. met Buitenlandse Zaken zal hebben over de beveiliginr
van de Nederlandse Ambassade in Helsinki.

5« Aanvulling Auroraverslag van vri.jdag 20 oktober 1972

- H.D attendeert erop dat i.p.v. "IVerk^roep beveiliging burgerlucht-
vaart" gelezen dient te worden "Commissie beveiliging burgerlucht-
vaart". (punt 5 bijlage).

- Naar aanleiding van een vraag van H.D deelt PH.BVD mede dat hat
inderdaad de bedoeling is dat het overleg inzake het door onze
vertegenwoordigers in de verschillende commissies in te neraen
standpunt onder leiding van HcBVD zal plaatsvinden (punt 3 ver-
slag, voorlaatste alinea).

23-10.1972



AURORA

OCHTENDBE3P3BKING op woensdag 25 oktober 1972.

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

Afwezig : H.BVD

1. Terrorisme •_ • .

- Gesproken wordt over de aanhouding van de "explosieve Algerijnse diplo-
maat" maandagmiddag op Schipholj over de docutnenten, die op hera werden
gevonden (Joodse adressen en lijst van PLO-vertegenwoordigers) en over
hot besluit van de drie Ministers (MP, BuSa, Just.) tot zijn onmiddel-
lijke uitwijzing over te gaan.

'- BV deelt medet dat de OvJ Rotterdam, die zich niet tevrede-n betoonde
over de samenwerking van de zijde van Rotterdam en van Amsterdam in de
operationele groep inzake de bomraen, zich daarover net het Ministerie

. van Justitie in verbinding heeft gesteld.
De verwachting bestaat dat het bijzonder moeilijk zal zijn tot een
juridische bewijsconstructie te komen, wanneer de daders niet opnieuw
in actie komen.

- DIB nam, zo deelt H.D mede, deel aan een bespreking van de werkgroep
explosieven, gehouden bij 0.0. en V., buiten aanwezigheid van de
Justitievertegenwoordigers. Hij overhandigt PH.BVD daarover een korte
notitie.

- PH.BVD nam gisteren deel aan een bespreking van de stuurgroep terroris-
me o.l.v. Mr. Van Sijkern, die een notitie voorbereidt voor het gesprel:
van de betrokken Ministers op 6-11-1972.
Hen kwarn overeen dat een begeleidingscoramissie zal worden ingesteld,
die de noodzakelijke informatie zal ter beschikking stellen aan de te
formeren groep scherpschutters en de gevechtsgroep.
Vanwege de Dienst zal iemand voor deze commissie worden aangewezen.

2. Begroting

HK deelt mede, dat tijdens de behandeling van de begroting van Binnen-
landse Zaken gisteren in de Tweede Karaer geen zaken waarbij de Dienst
betrokken is aan de orde kwaraen.

26 oktober 1972.



AURORA

OCHTSNDBBSPRBKINa op vrijdarc 27 oktober 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - R.S - H.TD - UK

Afwezig : - - - *. '

1. Terrorisiae

- Gesproken wordt over verdere pereberichten oatrent de uitwijzing van de
"explosieve" Algerijnse diplomaat. 2r zijn ook vr'agen in de Kamer gesteld.
Uit het bericht in De Volkskrant van hedenmorgen kan worden afgeleid, dat
Justitie als de hoofdverantwoordelijke wordt gezien.

- H.C meldt verder, dat in Amsterdam een Tunesier is gearresteerd, die ver-
dacht wordt van die fatal van paspoorten.

2. K.B. betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

H.D vertelt het e.e.a. over vragen, die door een Statenlid van D'66 gesteld
zijn aan de CdK Overijssel en Gedeputeerde Staten over ons K.B. Dit werd ons
gemeld door de Chef Kabinet Zwolle.
De heer heeft de vragen aan UK gegeven, die over de bearttwoording advice
zal geven aan de vermelde Kabinetschef.

3. Gasunie

H.BVD deelt mede, dat de heer aangesteld is als beveiligings-
ambtenaar bij de Gasunie. Omtrent de termijn van indiensttreding zal nog
overleg worden gepleegd. H.BVD beveelt aan voor de vrijkomende functie een
interne vacatureinelding te doen uitgaan.

*». NATO Special Committee

U.BVD yond de dezer dagen gehouden bijeenkomst van het Special Cocuaittee van
een goed gehalte. JSr was ook een goed lopende infortaele sessie, waarontrent
KEB het e.e.a. vastlegde.
H.BVD acht het functioneren van de ingestelde werkgroep bijzonder bevredigenc
Hij vraagt H.B daarbij in de toekonst zo mogelijk ook een medewerker van de
afdeling C te betrekken.

5. Tpelatingsbeleid

N.a.v. de gehouden Special Committee bijeenkomst, vraagt H.BVD aan H.C nog
eens aandacht te geven aan het beleid t.a.v. toelating van diploiaaten of
vreeradelingen waaromtrent gegevens ter beschikking staan, dat zij nedewerkerj.
van een inlichtingendienst van een comraunistisch land moeten worden geacht.
Hij is tot de slotsora gekoraen, dat het terzake gevoerde beleid in andere
landen, o.ra. Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, vooral na de

-affaire stringenter is dan het bij ons gevoerde. Janneer nadere
vens ter bGschikkiiig staan overweegt H.BVD hierover t.z.t. contact op te
nemen met Buitenlandse iiaken.

6. Situatie Groningen

H.BVD vraagt H.D 0.0. en V. en de daarvoor in aanmerking koraende autori-
teiten van Justitie te infortneren omtrent de bijzondere situatie ontstdan
t.a.v. het genieentebestuur van Groningen.

2? oktober 1972.



AUKOiiA

OCHTjiiNDBSSPRJiiKING op mnandag 30 oktober 1972 •

Aanwezig: P1I.3VD - H.B - H.C - H.D _ H.E - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Terrorisms

- Gesproken wordt over de kaping van de Boeing van de Lufthansa het
afgelopen weekend en het in verband daarraede door de Duitse autoritei-
ten vrijlaten van de-drie terroristen, die betrokken waren bij de aan-
slag op het OlympiscL Dorp in Miinchen.

- Via BuitenlandGe 2aken werd PH.3VD gedurende het weekend bevestigd,
dat de "explosieve" Algerijnse diploraaat na aankomst in Sio de Janeiro
aldaar door de Brazi]iaunse autoriteiten in hechtenis v/erd genouen.
Onze ambassadeur kreeg het verzoek van de politie in Brazilie ora be-
echikb-irtrstelling van het proces-verbaal van de aanhouding in Nederlanci
Justitie vond dat het geen aanbeveling verdient dit via Interpol tor
beschikking te stellen; men gaat ermede accoord dat dit via de "veilig-
heidskanalen" geschiedt.

- Gesproken wordt over het bericht in De Telegraaf betreffende een rais-
lukte bo:naanslag tijdens een Joodse bruiloft in Baarn.
PH.BVD vraagt H.B daarover nadere informatics te laten im?innen.

2. Het hpudeti van inleidinnen

H.G brengt naar voren het probleera van het ter beschikking stellen van
medewerkers voor het houden van inleidingen in het kader van bijeonkomste
intern, zowel als extern.
Dit vormt een grote belasting, vooral omdat hierbij steeds dezelfde
personen zijn betrokken.
Hij vraagt dergelijke uitnodigingen in de toekomst niet rechtstreeks aan
de a.s. inlciders, rnaar aan de afdelin^sleiding te doen. Die kan dan
bekijken wie het beste de inleiding kan houden en kan overwegen daarvoor
ook jongere medewerkers in te schakelen.

30 oktober 1972



AURORA

OCHTENDBflSPRaKING op woenadag 1 noveaber 1972

Aanw'ezig: PH.BVD - BV - PH.C - H.D. - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1. Automatisering administrate

PH.BVD deelt mede, dat na de goedkeuring van de begroting in
de Tweede Karaer de Minister van Financien de bijzondere
blokkering die gold voor de op de begroting uitgetrokken gel-
den voor de invoering van de computer heeft opgeheven.

2. Terrorisae

De bijeenkorast van de werkgroep , die functioneert
onder auspicien van het Comite Politique van de £6 is verzet
van 3 naar 1? november.
De bijeenkomst van de werkgroep Van Eijkern blijft bepaald
op 3 november.

3» Gegevens bi.1 Luchtvaartmaatschappijen

PH.BVD meldt dat H.BVD bij een informatie, die hij onlangs bij
het KLM-bureau in Brussel vroeg, bleek dat men via een
terminal, kennelijk aangesloten op de computer, direct de
gegevens van een voorgenoraen reis kon p.-oduceren.
H.D zal hieraan aandacht schenken, zowel vanwege het inlich-
tingen- als vanwege het beveiligingsaspect.

'f. Agenda

- Op 22 en 23 november komt het hoofd van de contra-spionage
afdeling van , de Kolonel op bezoek.

- Vrijdag 3 november ontvangt TD bezoek van Mr. van

2 november 1972



3 novorabcr 1.97-2

Aanweaig: H.BVD (gedeelteli jk) - PU.UVD - H.3 - H.C - H.D - K.3 - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1. Terror! sag.

H.BVD vertelt het e.e.a. over de door hem deser dagen bijgewoonde ve reader! a;'
van de hoofden van de Europese veiligheidsdieasten in Bern. Hij verwijst
vorder naar het verslag daarover.

*
Naar H.B mededeelt vond gisteren weer een bi jeenkorast van de Gtuurgroep onder
leading van OvJ in Rotterdam plaats.
Aanwezig was ook de heer van Philips, die een uitvoei ige uiteenset-
ting gaf over de Rode Jeugd, daarbij de beschuldiging uitsprekend, dat de BYii
een door de AJ uitgegeven awartbock (kwestie Breda) had zoek geiaaakt. Door
BFA is dit in de vergaderihg tegengesproken en ontzenuwd.

2.

Het Hoofd van , de heer , is afgelost door de hear .
De heer is pr6fect van het departeraent van de Heurthe-et-lloselle ge-
worden.
Berichten in de pers dat zijn verplaatsing verband zou houden met zijn moei-
lijke relatie met de Quai d'Orsay berusten op onwaarheid.

3« Conferontie JJG

3V naai gisteron deel aan een bijec:ikowst bij 0.0. en V. over de op 22 en 23
novernber a.s. in Den llaag te houden vergadering van de £G, waaraan enige
ministers zullen deelneraen.
Hij gaf een evaluatie van de onzerzijds t.a.v. deze conferentie aan\vozig ge-
achte bedreiyingen. De bijeenkomst had verder niet veel out het lijf.

k. Hilitair attachS iii.._3_elgrado

H.iJ geeft een uitvoerige uiteemietting oiatrent de hesi gisteren door de
-vertegenwoordiger gedane iueded<Jlingen over afluister- en andere actiea

vanv/ege de Joegoslavische inlichtingendienst in de '.voning van de Nederlandse
inilitair attache in Belgrade.
PH.BVD vraagt hem daarover uiaandagmorgen een notitie gereed te hebben, opdah
t.a.v. de vordere onzerxijds te onderneraen stappen, o.ni. in de richting van
Hoofd LID, Kolonel
Van gedachten vvordt gev/isceld over de stcrker v/ordende raoeili jkheden om diplo
taaten en andere ambtenaren, dio in co:.uiunistif3che land en vertoeven of aldaar
voor conf-jrenties e.d. tijdelijl: verblijven te overtuigen van de govaren, dij
zij vanv/ege afluisteracties van de coramunistische inlichtingendiensten lopea.
De wens komt op speciaal van de kant van H.D om exactere infor:natiet3 ter b-?-
schikking te krijgen over incidenten, die zich hebben voorgeduan en daarbij
ook gebruikt afluisterreateriaal te kunnen tonon.

5. CVIN

PH.BVD v/oonde gisteren de bijeenkomst van het CVIN onder leiding van Admiraal
bij. Men had zojuist ontvangen het 33P-rapport over do luropese Veili^-

heidsconferentio, dat PH.BVD van een bijsonder hoog gehalte vindt.
De heer van Buitenlandse Zaken heeft Adniraal kenbaar ge-
raaakt belangstel.ling te hebben voor de bij de inlichtiiigen- en veiligiieids-
diensten beschikbare informatie over het Caraibisch gebied. De Adrairaal ial
hierover een bespreking net de heer boleggen, vvaarbij vertsgea-
woordigers van de BVD, de Marid en de IDB worden uitgenodigd.

3 novernber 1972.



AURORA

OCHTEHDBESPRjLlKING op woensdag 8 november 1972

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

Afwezig : H.BVD
••

1. BVA's provincies

H.D vertelt het e.e.a. over de gisteren gehouden bijeenkomst met de
provinciale BVA's, die hij zeer geslaagd acht.
Vanuit de kring van de'BVA'e werd aanbevolen om soortgelijke infor-
maties over de dienst en zijn werk te geven aan de CdK's en de
burgemeesters van de grote gemeenten*

2. Hilitair attach^ in Belgrade (Zie Aurora.3-11-1972. pt. *0

H.E had gisteren een gesprek met Hoofd LID, Kolonel , die
hij informeerde over de afluister- en andere acties door de
Joegoslavische dienst in de woning van de Nederlands militair
attach^ in Belgrado ondernomen.

3» Personeelszaken v

PH.BVD geeft enige toelichting t.a.v. de positieve reactie van het
departement op het voorstel van de Dienstleiding om de promotieraoge-
lijkheden in de sector van de hoofdambtenaren te vergroten. Deze
kwestie wordt nu voorgelegd aan de Comraissie van Overleg.
Daarna volgt nader beraad met PZ en de betrokken afdelingshoofden
over uitvoering en toepassing.

if. VNA

PH.BVD ontving het bericht van de heer , dat h?»t in het
voornemen ligt Mr. na een cursus en orientatie bij ons
t.z.t. (gedacht wordt aan 1-12-1973) te benoemen tot hoofd van de
VNA. In de persoon van de heer is een tweede man gevonden.
De heer zai deelnemen aan de januari 1973 beginnende EO-
cursus. Daarna zal hij in de gelegenheid worden gesteld zich tot
begin april 1973 bij de Dienst te orienteren.

5, Telexverbindinft met CRI

Vanwege de security beveelt PH.BVD aan. de dezer dagen met de CRI
tot stand gekomen telexverbinding voorlopig alleen te gebruiken voor
de ontvangst van door de CRI verzonden berichten.

6. Terrorisme

PH.BVD nam maandag jl. deel aan een bespreking van de betrokken
ministers alwaar het rapport van de stuurgroep Van Eijkern werd be-
sproken.
De ministers verklaarden zich met het rapport accoord.
De stuurgroep werd opgedragen nader te rapporteren ever de inzet en
de beschikbaarheid van de zgn. afzettingsgroep.

9 november 1972



AUIOHA

OCH?^ND'f3S3PH5KING op vrijdag 10 november 1972.

Aamvezig: P1I.3VD - H.B -*H.C - II.D - H.B - H.TD - HK

Afwezig : H.3VD

1. Terror!sme

- H.C vertelt enige bijzonderheden over do aanhouding gisteren op ochiphol
van een Libanees, in het bezit van een lidmaatschapsbewijs van de PLO.

- Door de vreemdelingenpolitie Den Haag is gisteren aangehouden een Tunssier,
/de vereiste die zonder/papieren in Nederland was aangekonen. Ook hij bleek een grote
x̂ - collectie papieren bij aich te hebben. Het ligt in de bedoeling hern zater-

dag uit te leiden.

- Naar H.D meldt bracht DIB in de vergadering van de Cotmaissie Beveiliging
Burgerluchtvaart gisteren de zaak van de Algerijnse diplomaat ter
sprake. Dit met het oog op de vraag of geen verdere beveiligingsswatrege-
len woeten worden genomen t.a.v. passagiers, die in het Midden-Ooston aan
boord konen en t.a.v. transit-passagiers op Schiphol en nun bagage.
.Vat het earste punt aangaat werd nedegedeeld dat de Ministers van Verkeer
en vVaterstaat en van Justitie de KL11 hebben voorgesteld gewapende politie-
bearcbten in KLM-uniforra met de KLK-vliegtuigen te loten raeevliegen.

2. CID

PH.BVD vraagt de heer van de CID, die thans een orientatie bij de
Dienst doormaakt ook in de sfeer van het sociaal contact wat op te vangen.

3. Hobbyclub op luchtvaartgebied

H.D vernam van Mr. van Eurocontrol bij gelegenheid van diens bezoek
aan de pienst enige bijzonderheden ouitrent de activiteiten van een hobbyclub
op vliegtuiggebied, die allerlei gegevens over toestellen en vluchtea verza-
melt en die een tijschrift SiJAR2 uitgeeft.

k, JBuropees seminar

PH.BVD brengt naar voren dat bij gelegenheid van de bijeenkomst in Bern
vorige week van de iJuropese veiligheidsdiensten door H.3VD het idee is gelar,-
ceerd een soort seminar voor de ambtenaren van de Suropese veiligheidsdienstc:
te gaan organiseren. H.3VD werd verzocht ora voor de bijeenkomst van ciei '73
terzake een concreet voorstel te doen.
Aan H.i5 wordt%het versoek gericht in overleg met de afdelingshoofden 3 en G
SO een notitie te laten opstellen betreffende de raogelijke vorrageving van
het Buropese seminar, het prograrania enz..

5. Bijzondere last • •

PH.BVD verkreeg de handtekening van de betrokken Ministers op een bijzomlere
last. Bij zijn bezoek gisteren aan Minister De Kostcr toonde deze zich bij-
zonder geJnteresseerd in het werk van de Dienst. Hij liet zich uitvoerig
inforineren over de situatie in de otudentenwereld en over de AoVA.

10 novewber 1972.



AURORA

OCHT3HD3a3P3SXI!lG op maandaa 1j novenber 19?2.

Aanwezig: PH.BVD - H.3 - H.C - il.D - H.E - H.Ti) - HK

Afwezig : H.3VD

1. Zuid-Molukkers

H.C meldt, dat de bijeenkbrast van enige Zuidmolukse groepen het afge-
lopen weekend in de RAI in Amsterdam nog geen bijzonderheden heeft
opgeleverd.

2. Terrorisae

- Nader is gebleken dat de donderdag 9 noveinber op Schiphol aangehou-
den Libanees een medewerker was van de PDFLP (People's Democratic
Front for the Liberation of Palestine), een van de Habash-groep afge-
scheiden organisatie, die pro-Chinees is ingesteld.

- PH.BVD gaf aan de Minister-President en Minister Geertsema vrijdag-
raiddag jl. een korte uiteenaetting over de Rode Jeugd en de op reke-
ning van deze organisatie te schrijven bouaanslagen,
Tegen de verwachting was Minister Van Agt niet aanwezig.

Heden komt op bezoek Mr. , Chief European Division van
het Office of Current Intelligence.
Hij zo.1 een gesprek voeren net H.3 en de iJBP-medewerkere, waarbij even-
tueel ook raedewerkers van de afdeling C zullen worden betrokken.

november 1972.



AURORA

OCHTSNDBaSPHEKING op woensdag 15 november 1972

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

1. VeiliKheidsonderzoeken

HK deelt mede dat van OPZ een voorstel werd ontvangen tot
opneming van een artike1 in het A.R.A.R. dat de mogelijkheid
meet openen om veiligheidsonderzoeken in te stellen naar reeds
in dienst zijnde ambtenaren, die in aanmerking worden gebracht
voor een vertrouwensfunctie.
Het ligt in de bedoeling daarbij de Beschikking Antecedenten-
onderzoeken inclusief de verweerprocedure ook op de reeds in
dienst zijnde ambtenaren van toepassing te verkiaren.

2» Kamerovertredingen

PH.BVD constateert met enige blijdschap aan de hand van het
overzicht Kamerovertredingen oktober 1972 dat het maandelijkse
aantal rondom de 10 blijft schommelen.

3« Defensiestudiecentrum

Ontvangen werd de aankondiging betreffende de van 8 januari
t/m 23 februari 1973 te houden 25ste cursus van het D.S.C..
De afdelingshnofden wordt verzocht de namen van candidaten
voor deze cursus uiterlijk 30 november a.e. aan HK te zenden.

5. Minister Van Agt

PH.BVD verkreeg gisteren de handtekening van de Minister van
Justitie op een bijzondere last.
Minister Van Agt toonde grote belangstelling voor de Dienst.
Hij liet zich uitvoerig informeren over het terrorisme in
Nederland.

15 november 1972



AUKORA

op vrijdag 17 november 1972

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

1. Bezoek aan de Sovjetunie

H.C deelt mode dat ons ter ore is gekomen dat Prinses Beatrix
en Prins Claus binnenkort een bezoek aan de Sovjetunie zullen
brengen.
Er urordt overleg gepleegd met de Sovjetambassadeur om hieraan
dezer dagen bekendheid te geven.

2. Militaire attache tfarschau

H.D meldt dat ons gisteren ter kermis kwam dat bij de militaire
attach^ in Warschau is zoek geraakt het lijstje van gegevens
betreffende de cijfercombinatie van de safe en van andere
beveiligde opbergruimten.
In een open telefoongesprek vanuit V/arschau werd hieromtrent
mededeling gedaan aan de BVA van Buitenlandee Zaken.

3.
PH.BVD deelt mede dat de heer , die twintig jaar de in
Bad Godesberg gestationeerde vertegenwoordiger was,
.begin december zijn functie vanwege pensionering zal neerleggen

1? november 1972



AURORA

OCHTENDBSSPRKKING op maandag 20 november 1972

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

1. Terrorisme

- PH.BVD geeft enige bijzonderheden omtrent de aanhouding van
een Irakees, die vrijdag konende uit Engeland in Hoek van
Holland arriveerde zonder in het bezit te zijn van een visum.
Op hem werden twee valse Canadese identiteitsbewijzen aange-
troffen. Betrokkene werd weer op de boot naar Engeland gezet.

- Vanwage de ziekte van Hr. Van Eijkern kwam de stuurgroep
vrijdagmiddag o.l.v. Mr. bijeen ter bespreking van de
kwestie van de beschikbaarheid van het militaire afzettings-
detachement. Hen kwam tot de vaststelling dat in afwachting
van het optreden van het militaire detachement de afzetting
zal moeten worden verzorgd door in de buurt van de plaats
waar het incident zich voordoet aanwezige Hijks- en
Gemeentepolitie.
De zgn. begeleidingsgroep zal bestaan uit de heren
(00 en V.)x (CRI), (BVD) en de nnder aan
te wijzen guerrilla-specialist uit de militaire hoek.

- HK vestigt de aandacht op een interview van Minister Van Agt
in De Telegraaf- van zaterdag 18 november j.l.. Daarin verklaari
de Minister dat de vrijlating van de "Algerijnse bomdiplomaat"
o.m. berustte op de overweging van de risico's die het voor
langere tijd detineren van betrokkene voor Nederland met zich
zou brengen.

2* Coordinator

De benoeming van vice-admiraal tot coordinator als
opvolger van de heer werd eind vorige week bekend gemaakt.

20-11-1972



AUIK)I?A

op v/oensdag 22 november 1972.

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

Afwezig: H.3VD

1. Explosievon

PHD deelt nede,"dat de o-nder auspicien van 0.0. en V. voor aubts-
naren van de gensenLepolitie te houden cursus "explosisven-verlcor.-
ning" op 'f dcceniber a.s. zal beginnen.

2.

PH.3VD deelt mode, dat de vertegemvoordiger van , de heer
, Den Haag begin volgend jaar zal verlaten.

Hij wordt opgevolgd door de heer .

23 november 1972.



AIJHOiU

OCHTaNP3a;3?ai:KIKa op vri.ldag 2k november 1972.

Aanv/ezig: PH.3VD - H.B - 1I.C - H.D - H.Z - H.TD - HK

Afwezig : H.3VD

1.

Het besoek van de heron en giaterer. en eergisteren,
Icidde tot een openhartigc- godachtenv/isseling over de contra-spionage.
Ons word daarbij het e.e.a. verteld over de o;avanc van de "illegale"
operaties van de Paolse en Tsjechische diensten in Frankrijk.

2. NATO He view Comiaittee

PII.3VD doet enige nsdedelingen oratrent de bijeenkorast deze week in
Brussel van het Second xieview Coraraittee. Dit kwam.voor de t\veede keer
bijeen ora na te gaan '.velke uitvoerin^j is (jegeven aan de aanbevelincen
van het Special- en het Security Comraittee oratrent de verbeteringen in
het sccurity-systeera bij de UATO.
S.e.a. is een uitvloeisel van de bekende J^oussilhe- en -affaire.
O.m. \7erd gesproken over de situatie van de uitbreiding van de 3elgisch
dienst.

2k noveraber 1972.



AURORA

op raaandag 2? novenber 1972.

Aanwezig: PH.3VD - II. 3 - H.C - H.D - H.JS - H.TD - HK

Afwezig : H.3VD

1, Terrorisine

Gesproken wordt over de berichten in De Volkskrant over de aanhouding
in Parijs van een Algerijn, die verklaard heeft betrokken te zijn Q&-
weest l*ij de aanslagen op de installaties van de Gasunie (liavenstein en
Omaien) in februari van dit jaar.
De eerste mededeling hierover kreeg PK.BVD vrijdagmorgen van de A.G.
bij het Gerechtshof Den 3osch.
We ki%egen ook een telex van .
'PH.3VD had over de zaak contact met Mr. van Justitie.
Vrijdagraiddag werd van de uitnodiging ontvangen on een tweetal
medewerkers heden naar Parijs te laten komen.
De heren en zijn vanraorgen daarheen vertrokken.
Volgens de persberichten is eveneens een politieteam naar Parijs onder-
v/eg. PiI.BVD deelt raede, dat dit aijn de heren en ,

(Rijksrecherche Den Bosch) en de Owmr. .

2. Hinistersbijeenkorast

Morgenochtend vindt een bijeenkonst van de stuurgroep o.l.v.
Mr. Van Eijkern plaats, ter voorbereiding van het gesprek van de betrok-
ken Ministers des avonds over het treffen van raaatregelen ingeval zich
in Nederland een terroristische actie zou voordoen.

28 noveraber 1972.



- AUHORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 29 november 1972

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

1. Reis H.BVD

H.BVD vertelt het een en ander over de bezoeken die hij in de
afgelopen weken aan verschillcnde diensten bracht.
Hij geeft een korte schets van de organisatie van de Australische
dienst en van de Indonesische dienst '.

29-11-1972.



AURORA

OCHT£NDBBSPR£KING op vri.ldag 1 december 1972

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

1» Terrorisme

- PH.BVD woonde maandag 27-11-1972 een bijeenkomst van de
Stuurgroep Van JSijkern bij. Door de heer van 0.0. en V.
was een notitie gemaakt omtrent een aantal uitgangepunten
voor de analyse-werkgroep. De ministersbijeenkomst is tot nader
order uitgesteld. De volgende bijeenkomst van de stuv.rgroep.
is bepaald op 20 december a.s..

- Op 13 en 14 december vindt in Brussel onder auspicien van de
Nato-Council een bespreking over hot terrorisme in Nato-verband
plaats. Het accent zal liggen op de vraag wat in de sfeer van
de wetgeving aan het probleem van het terrorisme kan worden ge-
daan. H.BVD of PH.BVD zal de bijeenkomst bijwonen.

- Bij nun bezoek aan vanwege de aanhouding van de Algerijn
vernamen de heren en dat deze een

aandeel heeft gehad in de aanslag op de installaties van de
Gasunie in Havenstein. De explosieven daartoe had hij in
Brussel bij een professor opgehaald.

Defensiestudiecentrum

Door de afdelingshoofden werden, naar HK mededeelt geen candidaten
voorgedragon voor de cursus die in januari/februari 1973 wordt
gehouden.
FH.BVD vraagt BV na te gaan of het mogelijk is alsnog iemand van
SBP voor de cursus aan te wijzen.

1-12-1972



AURORA

OCHT£NDB£SpaEKING op naandag k december 1972

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

1. AfdelingshoofdenverRaderinft

H.BVD deelt mede binnenkort een vergadering van afdelingshoofden te
willen houden tcr bespreking van de problemen waarvoor de Dienst zich
in de nabije toekomst gesteld ziet.
Hij doet deze aankondiging na lofprijzende bewoordingen over het werk.
van sterk uiteenlopende aard in de afgelopen tijd door de Dienst ver-
richt. Hij heeft daarvan kennis genomen uit de rapporten die hij na
zijn recente reis van enige weken bij terugkomst oy zijn tafel vond.
Aan de in januari a.a. te houden afdelingshoofdenvergadering wil
H.BVD op 12 december te 14.̂ 0 uur de bespreking vooraf doen gaan, die
hij wil aanmerken als een soort agendabijeenkorast, ter vastotelling
dus van de zaken waarover in die volgende bijeenkomst van gedaohten
zal worden gewisseld.
Als kwesties die aan de orde zullen worden gesteld noemt HtBVD

- de taakstelling van de Dienst;
- het organisatiepatroon van de Dienst.

<«

Voor de vergadering van 12 december a.s. zal een suramiere agenda
vooraf worden toegezonden.
Uitgenodigd worden alle afdelingshoofden en plaatsvervangere.
Verwacht wordt dat ter vergadering namens elke afdeling slechts £en
woordvoerder zal optreden.

2.

Volgens een mededeling in het t.v.nieuwsjournaal gisteravond zou
de heer Helms als Hoofd van CIA vervangen zijn door de heer
Schlesinger.

H.B en H.C vertellen het e.e.a. over het bezoek dat zij vorige week
brachten aan i (Servizio Informazione del i>ifesa). Het worc't
van waarde geacht de relatie met deze dienst te onderhouden, zij het
met bezoeken over en w,eer-van geringe frequentie.

De vertegenwoordiger van in Bad Godesberg de heer bracht
vrijdag j.l. een afscheidsbezoek aan H.BVD.
Het is nog niet zeker dat hij in die functie zal worden opgevolgd.
De zaken worden tijdelijk waargenomen door de heer .

5« Terrorisme

- H.BVD had hedenmorgen een korte telefonische gedachtenwisseling
met dr. Nollau over de NATO-bijeenkomst van medio december over het
terrorisme.

- Op 18 december komt de heer van de Zweedse dienst bij ons
op bezoek om over het terrorisme te spreken.

Jf-12-1972



AURORA

6CHTENDBESPREKING op woensdag 5 december 1972.

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

Afwezig : - - -

1. Bijeenkomst "Visclub"

H.D meldt dat dezer dagen een bijeenkomst van de zgn, Visclub plaatsvond,
waarop BFA een goede inleiding hield.
Mr. van Philips bracht de wens naar voren dat de grote bedrijven
door de BVD gegevens omtrent personen die zich mogelijk schuldig maken aan
gewelddadigheden ter beschikking zouden worden gesteld. Hij heeft dit eerder
gedaan in het gesprek van Minister Geertsema en H.BVD met de heer

, president van de Raad van Bestuur van Philips.
Ook toen is de opmerking gemaakt dat het ondenkbaar is dat van BVD-zijde een
soort blacklist ter beschikking van het bedrijfsleven zal worden gesteld.
H.D heeft in de Visclub-bijeenkomst naar voren gebracht dat wij vanzelfspre-
kend niet zullen nalaten een bedrijf gegevens ter beschikking te stellen
wanneer ons een concrete bedreiging van het bedrijf in kwestie bekend wordt.

2. Overleg met Justitie

Mr. Van Eijkern heeft H.BVD gevraagd een gesprek te raogen hebben over de
verhouding tussen de BVD en het inlichtingenwerk dat door de politie wordt
verricht, Een afspraak werd gemaakt voor maandag 11 december te 11.30 uur.
Op de achtergrond staat het feit dat men bij Justitie niet tevreden is over
het verloop van het onderzoek t.a.v. de Rode Jeugd en de door deze organisa-
tie gepleegde bomaanslagen.
H.BVD acht het mogelijk dat een soortgelijke kwestie als enige tijd terug
betreffende de competentie van de BVD en van de CRI weer op tafel zal komen.

3. Veiligheidsbureau Europese Gemeenschap

Vrijdag 8 december a.s. vindt in Brussel een bespreking van de 9 Europese
Diensten plaats ter regeling van de relatie met het Veiligheidsbureau van de
EEC van de heer .
H.BVD zal deze bespreking bijwonen.

kt PG-vergadering

Voor de PG-vergadering op *\k december a.s. vraagt H.BVD om de gebruikelijke
bijdragen van de afdelingen.

7 december 1972,



AURORA
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OCHTENDBSSPRiSKING op vrijdag 8 december 1972.

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

Afwezig : H.BVD

1. Ontploffing •

DIB komt melden, dat te ca. 8.30 uur een ontploffing heeft plaatsgevonden
in De Kruithoorn te Muiden. Dit werd ons gemeld door de DIR. Rijkspolitie
Amsterdam, de heer •
Omtrent de oorzaak is nog niets bekend.

2. Beveiliging

H.D vertelt het e.e.a. omtrent de beveiliging van de Nederlaadse ambassade
in Helsinki i.v.m. de aldaar plaatevindende voorbesprekingen voor de Suropese
Veiligheidsconferentie*
Buitenlandse Zaken heeft dit serieus aangepakt en een groot bedrag daaraan
ten koste gelegd.
De heer van Buitenlandse Zaken achtte het enigszins frustrerend dat
andere NATO-landen, bijv. Italie en Portugal, in Helsinki geen voorzieningen
voor een veilige gespreksruimte hebben getroffen. De vraag is opgekomen wat
i.v.m. de beveiliging moet worden gedaan, wanneer over enige tijd in Geneve
de besprekingen met de communistische landen over een beperking van de bewa-
pening plaatsvindt.

3. Terrorisme

Op initiatief van dr. Nollau vindt op 19 januari een bijeenkomst in Keulen
plaats van operationele experts van de Europeae diensten om van gedachten
te wisselen over het verkrijgen van gegevens inzake het terrorisme.
BO en CFO zullen aan dezo bespreking deelnemen.

8 december 1972.



AURORA

Ochtendbespfeking op maandag 11 december 1972

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

1. Drs.

H.BVD epreekt enige woorden naar aanleiding van het overlijden van
drs. , die zaterdag na een langdurige ziekte is over-
leden.

2. Rode Jeugd

H.B doet verslag van de gebeurtenissen die zich afgelopen weekend
met betrekking tot de Rode Jeugd hebben afgespeeld en omtrent de
gecoobineerde actie van de politic en de Dienst.

3. Militaire attach^

H.E meldt dat Kolonel , de militaire attach^ in Belgrade,
wiens woonhuis het object is van een bijzondere actie van de
Joegoelavische inlichtingendienst, a.s. vrijdag naar Nederland komt.
H.E zal met hem een gesprek hebben.

*». Qefensiestudiecentrum (Zie ook Aurora 1-12-1972, pt.2)

H.B heeft HK medegedeeld dat ook uit SBP geen kandidaat naar voren
kan worden gebracht voor deelneraing aan de in januari/februari
plaatsvindende cursus van het DSC.
H.BVD stelt vast dat wij dus zullen berichten geen kandidaten te
hebben.

5» BeveiliKingsbureau EG

H.BVD vertelt het e.e.a. over de vrijdag 8 december jl. in Brussel
gehouden bijeenkomst 7- op uitnodiging van het hoofd van het beveili-
gingsbureau EG, de heer - van hoofden van de 9 Suropese

• diensten.
Op voorstel van de Britse dienst is besloten dat alvorens verdere
gesprekken over de relatie van de Europese diensten tot het bureau
van de tiG zullen worden gevoerd, er een evaluatie zal worden gemaakt
van de dreiging waaraan de Europese Gemeenschap geacht wordt te zijn
blootgesteld.
Een ontwerp daarvoor zal door onze Dienst worden opgesteld, mede
met behulp van punten, die ons door de andere diensten zullen worden
opgegeven. Daarna zal een werkgroep waarvan H.BVD voorzitter zal
zijn het betreffende stuk opstellen dat ter goedkeuring aan de
diensten zal worden voorgelegd en vervolgens wordt aangeboden aan
de voorzitter van de Europese Commissie.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden zich te beraden over de vraag
welke medewerker van de Dienst kan worden belast met het opstellen
van een voorontwerp van het bedoelde stuk.
In de vergadering werd door dr. Nollau aangedrongen op het instellen
van een meldingsplicht voor Europese ambtenaren ten aanzien van rei-
zen naar communistische landen. H.BVD vraagt zich af of wij niet
zouden moeten trachten dit ook ingevoerd te krijgen voor Hederlandse
ambtenaren.

11 december 1972



AURORA

OCHTEHDBESPBEKING op maandag 18 december 1972.

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

Afwezig : H.BVD - HK

1. SBP-overzicht als CVIN-document.

H.B werd vrijdag jl. opgebeld door vice-admiraal die voornemens bleek
in het CVIN voor te stellen on het SBP-overzicht "De werking van de partij-
dictatuur in de Sowjet-Unie" als CVIN-document op vrij uitgebreide schaal
te verspreiden.
PH.BVD merkt op dat deze aaagelegenheid dan wel voor de opvolger van de vice-
admiraal zal blijven liggen, omdat de heer vandaag afscheid neemt. Hij
vraagt zich voorts af of tegen dit voorstel in het CVIN geen stelling genomen
dient te worden aangezien wij nooit bijzonder geporteerd geweest zijn voor
dergelijke CVIN-dooumenten.

2. Pers

£. In "De Telegraaf" van zaterdag 16 december jl. verscheen het eerste van
~~ drie artikelen over de WDM van de hand van Johan Olde Kalter.

Opgemerkt vordt dat dit eerste artikel inside-informatie bevat, die niet
door ons werd verstrekt.

b. De "Volkskrant" van hedenmorgen bericht de uitwijzing uit Bulgarije van de
"" Kederlandse journalist Rene Jansen (ex-medewerker van "De Tijd").

Zijn Bulgaarse verloofde wordt nog in Sofia vastgehouden.
H.E hoopt een dezer dagen te vernemen wat bij de Nederlandse Ambassade
aldaar over deze zaak bekend is.

^ 18-12-1972.

r



AURORA

OCHTaNDBflSPfliiKINQ op woensdag 13 december 1972

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

Afwezig : PH.BVD

1, BeveiliKinKsbureau EG (zie Aurora 11-12-1972, punt 5)

.. H.BVD doet enige aanvullende nededelingen over de vergadering van
vrijdag 8 december jl. in Brussel van de Hoofden van de Europese diensten.
Hij zou gaarne zien dat mej. v.d. Broek, samen met een medewerker van SBP
en van de afdeling D (aangewezen werden de heren en ) zich gaat
bezighouden met de opstelling van het werkstuk inzake de dreiging waaraan
de KG is blootgesteld.
H.D wijst op een assessment door de Nato opgesteld, mogelijk voor de werk-
groep van b'elang.
HK vestigt de aandacht op document EUR/9*

2. Rode Jeugd

H.B deelt mede, dat gisterenavond doo** de Stuurgroep besloten is hedentaorgen
te 8.00 in Eindhoven tot actie tegen de Hode Jeugd over te gaan. Deze be-
slissing is raede ingegeven door een telefoontje binnengekomen bij de politie
Eindhoven van een anonymus, waar:.n werd gezegd dat ondanks de strenge
politiecontrole de Rode Jeugd zou doorgaan.

3« Meldingsplicht

H.D zegt dat hij de heer heeft gevraagd om bij de afdeling B, GL
en B na te gaan of daar voorbeelden van benaderingen van Nederlandern tijden*
prive reizen naar communistische landen bekend zijn, die een ondersteunirg
zouden kunnen vormen voor het opleggen van een meldingsplicht aan Neder-
landse ambtenaren t.a.v. dergelijke reizen.

k. Terrorisme

In aansluiting op de vei'sadering van Europese diensten enige tijd terug in
Bern, ont/ing H.JBVD een verzoek van om een medewerker aan te wijzen
voor een bijeenkomst in Londen op 15 febrnari 1973 van een v/erkgroep, die
zich gaat bezighouden met het opzetten van een gestandariseerde bericht-
geving inzake terroristische acties.
Overeengekomen wordt dat de heren , Blora en in onderling

. overleg zullen vaststellen wie aan de bespreking in Londen zal deelnemen.
(Vastgesteld is dat de heer Blom zal gaan)*

5. Nieuw.jaarsbijeenkomst

De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt op 2 januari te 10.00 uur plaats in de grote
cantine; die van E XIII. te 12.00 uur.

llf-12-1972.
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OCHTSND333PHEKIKG op vrijdag 15 december 1972

Aanwezig: PH.BVD - H.B - PH.C - H.D _ PH.S - U.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Rode Jeugdx

Uitvoerig wordt gesproken over de verwikkelingen in de samenwerking met
Politic en Juetitie rond net optreden tegen de Rode Jeugd in Eindhoven.

PH.E vertelt het e.e.a. over een bijeenkomst van de werkgroep, waarvan hij
deel uitmaakt. Door de Comnissaris van Rijkspolitie werd daarin
raededeling gedaan van een beslissing van de D.G. Politic Mr. Van Eijkern,
waarmede H.BVD insteraming zou hebben betuigd over het bij de BVD stationeren
van een medewerker van de Haagse Rijksrecherche,' die als een liaison zal
fungeren met de CRI en de stuurgroep • Men zou de bedoeling
hebben deze stuurgroep te laten voortbestaan voor allerlei bijzon-lere zaken,
ook als de Rode Jeugd-affaire voorbij zal zijn.
PH.BVD is deze raededeling in deze vorm niet bekend. Wij zullen even afwach-
ten vrat nu in concreto in de bedoeling ligt.
Ondanks de verwikkelingen rondora de zaak van de Rode Jeugd, meent PH.BVD
dat wij tpch goedo voortgang raaken in het hebben van een werkbare relatie
met politie en justitie in deze gezien de gespreide competentiee moeilijke
zaken.
PH.BVD uit grote waardering over het werk in de zaak van de Rode Jeugd door
de gehele dienst ^n goede onderlinge harraonie verricht. Hij noemt hierbij
in het bijzonder Je afdelingen B, E en TD»

2. Terrorisme

PH.BVD vertelt het een en ander over de 13 en 1̂  december jl. door hem bij-
gewoonde bijeenkomst, onder auspicier. van de Nato Council in Brussel-.

15-12-1972.
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op woensdag 20 december 1972

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

1, Bode .leugd

Gesproken wordt over een bericht in het "Algemeen Dagblad" van
hedenmorgen onder het hoofd "Dubbelspion verraadde Rode Jeusd".
Op verzoek van PH.BVD zal H.B zich terzake met de Utrechtse
gemeentepolitie verstaan.

2. JBrkenninK D.D.R.

H.C deelt mede dat 9 januari 1973 de onderhandelingen met
Oost-Duitsland zullen beginnen. £r komt een delegatie uit
Oost-Berlijn, waaraan een lid van de Vertretung zal worden toege
voegd.

PH.BVD doet enige mededelingen betreffende het besprokene tijdens
het bezoek van de heren en , maandag jl..
De Zweedse dienst zal raeer bevoegdheden krijgen t.a.v. vreemde-
lingen. Veel prijs wordt gesteld op nauwere bilaterale samenwer-
king bij het toezicht op Joegoslaviers (Kroaten), Grieken en
Arabieren. Ook zouden de Sweden gaarne betrokken worden in de
samenwerking tussen de diensten van de S.G.-staten.

Afscheid coordinator

PH.BVD deelt mede ,dat vice-admiraal in zijn afscheidstoe-
spraak op de bijeenkomst van 18 december jl. zich bijzonder
waarderend over de B.V.D. heeft uitgelaten.

20-12-1972



AURORA======

OGHTSWDBIiSPKEKINQ op YrijdaK 22 december 1972

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

Afwezig : H.BVD - HK

1. Rode Jeugd

H.B doet enige raededelingen over de laatste ontwikkelingen. De aangehouden
Van H. is in hongerstaking gegaan.
Tegenover de publiciteitsmedia neerat de groep een duidelijk afwijzende hou-
ding aan.

2. Onderhandelingen met de D.D.R.

H.C deelt mode dat de delegatie uit Oost-Berlijn reeds op 27 december a.s.
op Schiphol zal arriveren. De Nederlandse delegatie zal onder leiding staan
van Jhr. Mr. •

22 deceraber 1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 27 december 1972.

Aanwezig: PH.BVD - BV - H.C - PHD - PHE - H.TD - K/D

Afwezig : H.BVD - HK

1« Rode Jeugd

PH.BVD vernam vrijdag jl. van de heren en van
I.D-Utrecht dat de journalist van het ''Algemeen Dagblad",
die over het verraad bij de Rode Jeugd schreef, v66r zi*a publicatie
getracht heeft een gesprek te hebben met de H.C van Einduoven, maar
daarbij niet tactisch is behandeld. Het berichc dat de Gemeentepolitie
van Eindhoven bij de OvJ. erop zou hebben aangedrongen (verdere) publi-
catie te voorkomen, blijkt niet juist te zijn.

2. Vietnam-demonstraties

Blijkens pers- en radioberichten zouden hedenmorgen het kantoor van
"American Express" en het Araerikaanse consulaat in Amsterdam door
demonstranten worden bezet.
PH.BVD verzocht BV in Amsterdam te informeren naar de stand van zaken.

BVO/TNO

PHD maakt melding van een Russin, die voorzien van een studiebeurs,
enige tijd stage wil lopen bij het biochemisch laboratorium van RVO/TNO.

27-12-1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op yrijdag 29 december 1972.

Aanwezig: PH.BVD - BY - H.C - PHD - PHE - H.TD - K/D

Afwezig : H.BVD - RK

1. Ned, Ambasaade Helsinki (zie Aurora 8-12-1972, pt. 2)

PHD vernam dat Buitanlandse Zaken, na een herevaluatie van de betrokken
belangen, besloten heeft da reeds genomen beveiligingsmaatregelen op
de Ambassada te verminderen.

2. Dinsdag 2 Januari 1973 geen afdelingsbesprekingen mat PH.BVD.

29 december 1972.


