
AlUOKA

OCHTjSHö3.i!JSPRaKIHG op woensdag 3 januari 19?3

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

1. Staatsmi.lnen

H.BVD brengt a.s. vrijdag 5 januari een bezoek aan de Staatcmijnen
med.t om afscheid te nemen van de heer die zal worden opge-
volgd door de heer , chef van de afdeling Personeelszaken
die in combinatie met dezs functie veiligheids- en bewakingsaa.r.sele-
genheden gaat behandelen.
H.D meent dat het nuttig zou zijn dat de heer een tweetal
dagen naar Den Haag koot om met de Dienst kennis te maken.
H.BVD neemt deze suggestie over.

2. Kamercommissie

HK vestigt de aandacht op de Handelingen van 12 december 1972,
waaruit blijkt dat de commissie nog enige tijd in de oude samenstel-
ling blijft functioneren om enige ingewikkelde zaken af te handelen,
waarmede zij reeds bijna klaar \»ae. De vraag komt op wat er met het
maandoverzicht moet geschieden, • waarvan de toezending is aangehoucieru
H.BVD wil hierover bij zijn bezoek aan de Minister medio januari
spreken. Hij meent dat het wenselijk is no. 11 dat niet werd toege-
zonden aan te bieden tegelijk met no. 12, dat over enige tijd gereed
zal komen.

januari 1973



AURORA

OCHT£NP3BSPR£KING op vrijdag 5 januari 1975

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

Afwezig : H.BVD - HK

1. Terrorisme

Naar aanleiding van een vraag van H.D merkt PH.BVD op dat er mede
door de terughoudendheid van de Fransen in hun rapportage over het
onderzoek .tegen nog veel vragen over de toedracht van de
aanslag in Ravenstein onbeantwoord zijn gebleven*
Nadat wij kennis hebben genomen van de bij de politie
reeds ontvangen justitiële gegevens zal getracht worden van
alsnog de ontbrekende informatie te verkrijgen*

2. Inwendige veiligheid

H,D verwacht van de PTT een vraag over onze inschatting van de fac-
toren die de inwendige veiligheid in gevaar kunnen brengen, in het
bijzonder wat sabotage-acties betreft*
Dit met het oog op het ontwerpen van een nieuw beveiligingsplan,
waarin men zowel de beveiliging als de bewaking wil samenvatten.
PH.BVD herinnert aan hetgeen intern op de bijeenkomst van
18 augustus 1972 is afgesproken, nl. om onze appreciatie nog eens
opnieuw in beschouwing te nemen en verzoekt BV hier binnenkort eena
aandacht aan te schenken. Dit te meer omdat van de nieuwe coördina-
tor ook vragen op dit punt zijn te verwachten.

£-1-1972.



AURORA

OCHT^NDBE31JH£KIHG op maandag 8 januari 1973

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

1. DSM •

H.BVD vertelt het e.e.a. over het oezoek dat hij vrijdag 5 januari
bracht aan de DSM» Hij sprak met de heer , chef van de sector
Personele en Algemene Üaken, met de heer die weggaat en
de heer , die deze opvolgt als Hoofd van de Bewaking en
de Beveiliging en die tot voor kort chef van de afdeJLing
Arbeidszaken was*
Men had veel begrip voor de politieke motieven, die geleid hebben
tot de intrekking van de onbezoldigden-beschikking, maar had wel
enige zorg over de mogelijkheden om in de toekomst de nodige gegeven
te krijgen ter voorkoming van extremistische invloeden.
Gezien de bijzonder redelijke opstelling van zijn gesprekspartners
heeft H.BVD gesteld, dat bij het vaststellen van de vertrouwens-
functies bij DSM van onze kant niet met een krappe maat zal worden
gemeten. .
Afgesproken is dat de heer binnenkort twee dagen naar
Den Haag zal komen om zich bij de Dienst te oriënteren.
H.BVD heeft gevraagd, evenals in het verleden, een beroep om
medewerking van BOF te honoreren.

2. Agenda

- politie bijeenkomsten voor de politieverbindingen op 6, 8 en
15 februari a.s.; met de Hoofdcommissarissen op 22 februari,
oriëntatiedagen 2? en 28 februari.

- Vice-Admiraal , de nieuwe coördinator, komt op bezoek
bij H.BVD op 9 januari om 10.00 uur»

- CVIN, Eerstvolgende bijeenkomst 11 januari.

- H.BVD korte PG-vergadering 2̂  januari, 12.00 uur i.v.m. afscheid
van mej* Mr. , een afscheidslunch daarna» In de toekomst zal
als secretaris van de PG-vergade**ing gaan optreden Mr.

t thans Hoofd Afdeling Algemene Aangelegenheden van
de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht bij Justitie, die voor
deze secretarisfunctie wordt vrijgesteld»

- Bijeenkomst Benelux-diensthoofden op 26 januari in Luxemburg.

- Afscheid -medewerker en introduktie van diens
opvolger op 23 januari in de kamer van H.BVD.
Uitgenodigd worden degenen die betrokkene kennen.

9 januari 1973



AÜKÜHA ,

op woensdag 10 januari 1973

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

1. EO

PH.BVD deelt mede, dat van de Rijksgebouwendienst mededeling werd
ontvangen dat de koattsn1 'van de noodzakelijke bouwkundige voor-
zieningen aan de EO-panden thans begroot worden op ƒ 135»000,~-;
oorspronkelijk was dit ƒ 30.000,--.
Bezien wordt nu of wij voorlopig met enige noodvoorzieningen kunnen
uitkomen.

/
2. Coördinator

•• • f.
H.BVD had gisteren een plezierig gesprek met de per 1 januari j.l.
nieuw benoemde coördinator Vice-Admiraal «
Afgesproken werd dat hij zelf in contact zal treden met de
afdelingshoofden om een afspraak te maken voor gesprekken over het
werk van de afdelingen.

3. De heer Stall

Gesproken wordt over de ziekte van de heer Stall, die Tweede Kerst-
dag in het Diaconessenziekenhuis te Voorburg werd opgenomen.
Namens Aurora zal hem een fruitraand worden gezonden.

10 januari 1973-



AUHORA

OCHTENDBESPKSKING op vrijdag 12 januari 1973»

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

Afwezig : -

1* Onbeaoldigden
H.D meldt, dat van de kant van de I.D-Zaandam een vraag naar voren kwam,
hoe het met deze zaak staat. Hij meent, dat het aanbeveling verdient de
circulaire aan de politie dezer dagen te doen uitgaan.

2. Ontstekingsmechanismen

H.D deelt mede, dat de RVO op verzoek van de EOD een onderzoek heeft inge-
steld naar de ontstekers, die de enige tijd terug op Schiphol aangehouden
"Algerijnse diplomaat", , in zijn bezit had.
Dit. heeft uitgewezen, dat deze in technisch opzicht zeer geavanceerd kunnei
worden genoemd. Ons is het betreffende rapport toegezegd.
H.C brengt in herinnering, dat door de Engelsen ook een onderzoek werd in-
gesteld, dat een soortgelijke conclusie opleverde. Medio december werd hem
door de Majoor van de Rijkspolitie Schiphol toegezegd, dat wij '
dit rapport zouden krijgen*

J. Observatie- en volgwerk

H.E heeft maandag 15 januari een gesprek met de Inspecteur
van de Haagse Politie, over het observatie- en volgwerk. Het gesprek vindt
op verzoek van de politie plaats, i.v,m. het formeren van een volggroep.

k. Nederlandse Ambassade Moskou

H.E maakt melding van een security-incident waarvan door de beveiligings-
officier in Moskou pas «én maand na de constatering daarvan werd kennisge-
nomen.
Het betreft het feit, dat enige tijd terug de kluis van de Ambassade
Zk uur niet gesloten is geweest.

5. Kamercommissie

HK deelt mede van Mr. te hebben vernomen, dat deze het griffierschap
van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten binnen
kort wil neerleggen. Hij heeft het voornemen de pi v. griffier.,
Mr. i die thans o.m. de Commissie voor Binnenlandse Zaken doet,
als zijn opvolger aan te bevelen.
Mr. liet ons dit ondershands weten, opdat wij desgewenst aan de
persoon van Mr. nog enige nadere aandacht kunnen schenken.
HK heeft vastgesteld, dat vorig jaar januari naar betrokkene kort voor
zijn benoeming, een AVO werd ingesteld.
H.BVD meent, dat het van belang is, dat wij zo mogelijk bezien, welke
instelling Mr. heeft t.a.v. het inlichtingen- en veiligheidswerk.
Hij vraagt H.E te willen nagaan c f wij over relaties beschikken, die ons
terzake kunnen inlichten.

- 2 -



- 2 -

6. CVIN

De vice-admiraal , die gistermiddag voor het eerat optrad als
voorzitter van het CVIN, deelde mede met deze besprekingen te willen
voortgaan, hoewel hij niet uitsloot dat de vormgeving daarvan in de toe-
komst iets zal worden gewijzigd. Hij acht de CVIN-bijeenkomsten daarom al
van grote betekenis, omdat zij. voor hem een ontmoetingspunt zijn met de
hoofden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten*
Hoofd 1DB, die voor het eerat aanwezig was zal de vergaderingen ook in de
toekomst bijwonen. • .
Gesproken werd over het SBP-rapport betreffende de structuur van de CPSÜ
en de Sowjet-regering in het bijzonder over de vraag van het verder ge-
bruik van dit rapport. Hierover zal nog nader worden gesproken met de
heer van Buitenlandse Zaken.

7. Wereldwinkels

De Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken, Mr. Schiff, vroeg H.BVD of
wij aandacht schenken aan de wereldwinkels. Hij had de indruk, dat van
deze winkels een kwalijke invloed uitgaat, in het bijzonder t.a.v. de
publieke opinie omtrent het beleid van Buitenlandse Zaken.
Mr. Schiff vroeg of wij hem t.z.t. ken enige informatie over de wereld-
winkels kunnen bezorgen.
H.B zal dit bezien. Hij verwacht niet, dat wij veel informatie ter be-
schikking hebben.

8. Karaerovertredingen

H.BVD vraagt de bijzondere aandacht van de afdelingshoofden voor het
zojuist uitgekomen maand- en jaaroverzicht van de BVA.

12 januari 1973.



AURORA

OCHTENDBSSPRJSKING op maandaff 15 .januari 1973.

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

Afwezig : - - -

1. DSM

H.D deelt mede, dat Mr* op 22 en 23 januari a.s. zijn bezoek
ter oriëntatie van het werk van de Dienst zal brengen.

2. Werkgroep Explosieven

H.D deelt mede, dat deze werkgroep, waarin de heer zitting heeft,
binnenkort ter voorlopige afsluiting van de werkzaamheden, een interimrapport
zal uitbrengen o.m. betreffende de overneming per 1 januari 1973 van taken van
Binnenlandse Zaken door de EOD en omtrent de opleiding van explosieven-verken-
ners, die reeds is aangevangen.

3» Rode Jeugd

BO doet verslag van een gesprek met de OvJ , de Commissaris
van Rijkspolitie en de heer .. Daarbij kwam naar voren, dat
de heer _ die als liaison met de Dienst zal optreden, rechtstreeks
onder de OvJ zal komen te staan er. niet onder de CRI*
Vastgehouden werd aan ons bezwaar om alle ter beschikking staande gegevens aan
de politie ter beschikking te stellen. Dit vanwege de bronbescherming*
Toegezegd werd dat hiermee rekening houdende aan de politie ter beschikking
zal worden gesteld alhetgene dat van waarde is en buiten deze categorie valt.

*». Nederlandse Ambassade in de DDR

H.E zal een gesprek hebben met de heer van Buitenlandse Zaken, die als
kwartiermaker voor de vestiging van de Nederlandse Ambassade in de DDR gaat
optreden en met de heer , die kanselier van de Ambassade wordt.

_ CDO zal bij dit gesprek worden betrokken.

H.BVD had een gesprek met de ' -vertegenwoordiger, de heer . Deze
deed het aanbod voor een discussie met een aantal jongeren uit de Dienst over
Vietnam, aangenomen dat dezen bijzonder getroffen zouden zijn door de huidige
Amerikaanse politiek t.a.v. Vietnam.
H*BVD gaat bij de aanwezigen na of dit probleem de jongeren in de Dienst in
sterke mate beroert.
Aangezien dit niet het geval blijkt te zijn zal hij niet op het aanbod van de
heer ingaan.

6. Amerikaans consulaat

HK maakt melding van de bezetting van het Amerikaanse consulaat te Amsterdam
even voor 8.30 uur door een groep personen, die daarmede hun protest tegen
het voortgaan van de bombardementen tot uiting willen brengen*

16 januari 1973.



AURORA

OCHTENPBSSPHEKING op woensdag 1? januari 1973»

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

Afwezig : - - -

1. Coördinator

R.D had gisteren een gesprek met de Coördinator vice-adrairaal ,
o.n. over het werk van de afdeling D, de relatie tot de militaire inlich-
tingendiensten, in het bijzonder betreffende de industriële beveiliging.
De coördinator legde ook belangstelling aan de dag voor onze wervings-
problematiek. Zijn laatste functie bij de Marine was vlagofficier/perso-
neel.

2. Nederlandse Ambassade in Oost-Berlijn (Zie Aurora van 15-1-'73t pt. **)

H.E had gisteren een gesprek met de heer - die veertien dagen naar
Oost-Berlijn gaat om de vestiging van de Ambassade voor te bereiden - en
met de a.s. kanselier . Het ligt in de bedoeling, dat de heer

over drie maanden als tijdelijk zaakgelastigde naar Oost-Berlijn
gaat.
Hij zal geregeld contact met ons onderhouden.

3» Luchtmachtpersoneel in communistische landen

Met Majoor van de Klu werd door H.E afgesproken dat personeel
van de luchtmacht, dat dienst verricht in communistische landen, bijvoor-
beeld op de bureaux van de militaire attachés, geregeld voor briefing»
gesprekken naar H.E zal komen.

4. Werving

PH.BVD deelt mede, dat een groepstest 22 november door de RPD gehouden
voor een groep sollicitanten naar functies als stagiaire en bij E IX als
resultaat heeft opgeleverd, dat zeven positieve kandidaten voor stagiaire
naar voren kwamen.
Met hen wordt de sollicitatieprocedure voortgezet.

17 januari 1973.



AURORA

OCHTSNDBESPREKING op vrijdag 19 januari 1973

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

Afwezig ï PH.BVD

1. Aanhouding militair

PK.C deelt mede, dat door de Koninklijke Marechaussee een beroeps-
korporaal/chauffeur van Poolse origine in Tilburg werd aangehouden op verden-
king, dat hij in relatie met de UB geheide stukken aan deze Poolse dienst ter
beschikking heeft gesteld.
In zijn auto zijn na een aanrijding daarin verborgen documenten gevonden.

2. Explosieven

-• _ H,D had gisteren een gesprek met de overste van de EOD. Daarbij werf*
o.m. van gedachten gewisseld over de uitwisseling van gegevens me', andere
mogendheden t.a.v. door terroristen gebruikte explosieven. Naar vort>n kwam
dat de EOD alleen gegevens uitwisselt wanneer dit geen gevaar oplevert voor de
nationale veiligheid. In feite komt dit er op neer, dat gegevens ter beschik-
king worden gesteld aan landen, waarmede bilateraal een uitwisselings.accoord
werd gesloten. In casu zijn dit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Verder sprak H.D over de ontstekers in het bezit van .

j 3« Video-recorder

' Naar aanleiding van de t.v.-uitzending over de Rote Kapelle is de vraag opge-
/ komen of aanschaffing van een video-recorder door de Dienst, o.m. voor E0_
l doeleinden verantwoord zou zijn.
! H.BVD vraagt H.E hem daarover een summiere notitie voor te leggen, opdat hij
• "" de zaak mot H.FID kan bespreken.

j 4, Reservering ruimte voor bijeenkomsten

Naar aanleiding van een vraag van H.E of bijvoorbeeld in het Congresgebouw
— ruimte moet worden besproken voor dit jaar te houden bijeenkomsten vanwege de

""" Dienst, vraagt H.BVD de aanwezige afdelingshoofden een opgave te doen van door
hen dit jaar te plannen bijeenkomsten, waarvoor het gewenst kan zijn vergader-
ruimte buiten ons gebouw te reserveren»

5» Bi jeenkomst Kamercommissie

Tijdens een gesprek, gisteren net Minister Geertsema, deelde deze H.BVD mede,
dat er op 15 februari a.s. een bijeenkomst van de Vaste Commissie voor de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal zijn.
Van Mr. werd vernomen dat de volgende punten op de agenda staan:

__ -̂ Algerijnse diplomaat : \ Ĵ-JU_. _. _ _ _ . • . . • ~ ——
- Stand van zaken onderzoek aanslagen Gasunie;

- Recente bomaanslagen en de Rode Jeugd. .

19-1-1973



AURORA

OCHTENDSESPR3KING op maandag 22 .januari 1973

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

1.- Aanhouding militair (Zie Aurora 19 januari 1973t pt« 1)

PH.C deelt mede dat de KH er nog niet in geslar.gd is de aange-
houden korportial/chauffeur een bekentenis te ontlokken.
Het is zeer de "vraag of raen in de onderhavige zaak tot een
redelijk bewijs kan komen.

2. Studie-opdrachten

H.Z deelt mede, dat £0 in de zomermaanden v/el ruimte heeft
ora bepaalde atudie-opdrachten uit te voeren. Hij houdt zich
voor dergelijke opdrachten aanbevolen*

23 januari 1973,



AURORA

OCHTEND3ESPREKIMG op woensdag Zk januari 1973.

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

Afwezig : - - -

1, terrorisme

H.B vertelt het e.e.a, over de bijeenkomst van operationele medewerkers
van de Europese diensten» die dezer dagen onder auspiciën van
plaatsvond en waaraan van onze kant BO en CFO deelnamen»

2. De duizend gulden «
H.BVD nam* vergezeld van BFA, gisteren deel aan een bespreking van
functionarissen van Onderwijs (de heer , plv. S.G.), van
Justitie (S.G. Dr. Mulder en Mr. ) en van Binnenlandse Zaken
(S.G. Dr. en DG 0.0. en V. Mr. ) over de kwestie vaa
het afdwingen van de betaling van de duizend gulden collegegeld.
Het te berde gebrachte werd aan Minister Van Veen. voorgelegd i.v.m.
diens bespreking op dinsdag jl* met de universiteiten en hogescholen.

3» Burgeneester Haarlemmermeer

H.BVD krijgt 7 februari a.s. bezoek van de pas benoemde burgemeester
van Haarlemmermeer de heer , die bezwaren komt uiten over het
door verschillende instanties, o.m. de BVD, niet verstrekken van infor-
matie omtrent gebeurtenissen, die t*a.v. de luchthaven Schiphol zijn te
verwachten*

f 25 januari 1973.



AUHORA

OCHTENDB.3SPHEKIHG op vrijdag 26 .januari 1973.

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

Afwezig : H.BVD - HK

1. Gasunie

De heer nam contact op met de Dienst in verband met een ̂
hem uit Duitse bron ontvangen bericht betreffende een in Duitsland ver-
blijvende groep verdachte Palestijnen.
Gebleken is dat de betreffende groep reeds door bij ons was gesig-
naleerd. De door ons ingelichte CRI telexte het bericht door o.a. naar
Gemeentepolitie Groningen die de heer weer informeerde.

is medegedeeld dat het hier om dezelfde groep Palestijnen
gaat.

2. OlietankerH voor Israël

H.D doet enige mededelingen betreffende de voorzorgsmaatregelen die wor-
den getroffen in verband met de tussen medio februari en medio maart a«s.
vallende aflevering van deze tankschepen. Het feit dat de schepen voor
afbouw overgebracht worden van Amsterdam naar het Botlekgebied maakte
het noodzakelijk dat met een aantal daar competente instanties contact
werd opgenomen.

3» Provincie Moord-Holland

H.D deelt mede dat van het D-contact bij de provinciale griffie van
Noord-Holland het verzoek werd ontvangen de inleiding van een onderwerp
te onzer keuze te verzorgen op een medio maart a.s. te houden bijeen-
komst van diverse betrokkenen bij de provinciale civiele verdediging.
De Cn.d.K. en de Chef Kabinet staan achter dit verzoek.
H.D staat hier positief tegenover en zal op verzoek van PH.BVD nagaan
welk onderwerp voor behandeling op een dergelijke bijeenkomst in aanmer-
king komt en door wie dit zou kunnen worden ingeleid.

26 januari 1973.



AUHORA

OCHTENDBSSPRBKING op maandag 29 .januari 1973

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

1. PQ- vergadering

deelt mede dat de bijeenkomst van donderdag 25 januari jl.
nagenoeg geheel gewijd was aan het afscheid van de secretaresse
me j. Mr. '" . Andere onderwerpen zijn niet aan de orde gekomen,
De datum voor de volgende bijeenkomst ie nog niet vastgesteld .

2» Bijeenkomst Chefs Benelux-Veiligheidsdiensten

Tijdens de vergadering van 26 januari jl. te Luxemburg is overwsgen.
voortaan één maal per jaar - ter gelegenheid van de vergadering
van het Special Committee - een bijeenkomst van de E. G. -Veiligheids-
diensten met de heer te beleggen* Naar aanleiding van een vra&5
van de heren en verzoekt H, BVD aan H.D na te gaan of
indertijd aan de heren en als functionarissen van
het Beveiligingsbureau "habilitation aux connaissances sccrètee" is
verleend. Op 2 en 3 mei a. s. «uilen de negen K. G-diensten te
Luxemburg weer bijeenkomen. De volgende vergadering van de 3ene3ux-
diensten is bepaald op 8 juni 1973 te Den Haag.

30 januari 1973



AUUCBA

OCHTüNDBaSPHKKIHG op woensdag 31 januari 1973

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

1. B_eyeilisinK EG (zie Aurora 29 januari 1973 pt. 2)

H.D is gebleken dat indertijd aan de heren en
een "habilitation aux connaissances tree secrètes de l'Bur-atoia"
is verleend.
Wat het concept inaake de dreiging tegen, de BQ aangaat, vraagt
H.BVD dit werkstuk nedio februari gereed te hebben.
Het zou dan in een vergadering van de werkgroep» die H.BVD
op 3 maart a. s. wil doen plaatsvinden, kunnen worden b e sproke; r-r
H.BVD hoopt dat het dan mogelijk zal zijn het concept met ün
betrokken Europese diensten te bespreken na de bijeenkomst van
het NATO Special Coinmittee, die medio april aal worden gehouöen.

2. Maandovorzicht

H.BVD vraagt HK het nodige te doen opdat liet pas uitgekomen
Maandoverzicht 12 samen met nummer 11 aan de Kamercommissie
wordt toegezonden.

1 februari 1973
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