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2.

affaire (Aurora 22.6.1973 pt. 2)
HC vernam telefonisch van Mr. Schimmel dat hij de zaak
aan de Procureur-Generaal Den Haag heeft
voorgelegd. Deae adviseerde de affaire met de Procureur-Generaal
Amsterdam te bespreken. Mr, Schimmel verzocht hem een memo voor
dit gesprek te willen doen toekomen. II,BVD heeft hiertegen geen
bezwaar mits ervoor zorg wordt gedragen dat geen stukken van ons
in de Justitie-dossiers terecht komen.

£*Vj
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3. Relatie tot

(Zie Aurora 37-6-1973, pt. *0

In aanwezigheid van H.KB3 meldt H.BVD een verder gesprek te hebben
gehad met de heer
over de relatie met
. Hij vraagt ii.C en
in mindere mate H.B zich eens te willen bezinnen over kwalitatieve
verbetering van deze relatie.
H.BVD zal hierop nader terugkomen wanneer na een volgend gesprek met de
heer
één en ander concreter kan worden geduid.

l 4 Ë I?^AÏ"*> A
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2. De zaak

; (Zie Aurora 2-7-1973, pt. 2)

H.C meldt dat het overleg varf O.v.J. Schimmel met de PG Amsterdam ertoe
hoeft geleid dat een Inspecteur van de Rijksrecherche, die door oas zal
worden gebriefed, de opdracht zal krijgen
officiee?
te horen.
De bedoeling zit daarbij voor 20 mogelijk verdere informatie voor ons
van-waarde te verkrijgen.

AURORA AA
1. Marokkanen.
N.a.v» het dagrapport van de afdeling C van 10 juli 1973 over Marokkaanse activiteiten vraagt H.ttVD informaties te willen inwinnen bij liet
Directoraat Generaal Arbeidsvoorziening van Sociale Zaken outrent h?ï
aantal in Nederland vertoevende Marokkanen en hun spreiding.
Voorts vraagt hij H.C .te willen bezien of t.z.t. een rapport voor de
bestuurlijke autoriteiten in Nederland over de bewegingen onder Marokkanen kan worden opgesteld met de bedoeling bij deze autoriteiten het
gevoel weg te nemen, dat de Marokkanen geen bijzonder gevaar zouden, opleveren.

[AURORA dd "•
3»

Kamejrcommisaie
H.BVD had vrijdag 6 juli een kort gesprek met Mr.
, die zijn
opvolger als Griffier van de Kamercommissie, Mr.
kwan
introduceren.
'
UK had woensdag 11 juli met Mr.
een gesprek, waarbij hij deae
oriënteerde omtrent de taak en de organisatie van de Dienst.

AURORA dd.

2.

Gesprek met Ministers
ff.BVD had gisteren een kort gesprek met de Minister De Gaay Fortman,
die zijn handtekening zette onder de bijzondere lasten, voor de komende
driemaandelijkse periode.
De Minister toonde zich geïnteresseerd in de
-affaire,
via welke ook even de
-zaak en de vraag van het nut van een vervolging wegens spionage ter sprake kwamen.
H.BVD verkreeg bok de handtekening van Minister Van Agt onder de
bijzondere lasten.
'

AURORA dd.
NATO-stukken
H.D deelt mede, dat door zijn afdeling een gesprek werd gevoerd net de
PTI in Hilversum over de beveiliging van NATO-stukken.
Aanleiding daartoe was het feit, dat een medewerker van de PTI in een
taxi in Londen een tas had laten li/jgen, die een N-iTO-dokument bevatte.
Op de in Sngeland gebruikelijke wijze was dit ter beschikking van de
Engelse National Security Authority gesteld, die het aan de Nederlandse
autoriteit had gegeven.
Bij het gevoerde gesprek bleek, dat buiten de regels oai bij Philips
copieën van NATO-stukken zijn gemaakt*

AURORA dd. -fe££
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Japanse terroristen

.

PHC naakt melding van de'ontvangst van een bericht gisteren vaii
omtrent het hedenmorgen op Schiphol arriveren van een aarital
. Japanners aet bindingen asm terroristische groepen.
Enige van hen zouden doorreizen naar Home en naar Beirut.
De Dienst Luchtvaart 3.P. op Schiphol én de C3I v/erden gewaarschuwd.
H.BVD vraagt zich af of het niet nodig is het bericht een kilowattVerspreiding te geven. Mogelijk heeft echter
de belar».~hebben«te
veiligheidsdiensten reeds gewaarschuwd*
PHC zal dit nagaan en zal zorgdragen, dat copieën van het bericht ter
. beschikking zullen worden gesteld aan H.D en H.3.

AURORA dd.
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Suid-Mplukkers
PHC deelt mede, dat de O.v,J. Zutphen, Hr.
, de uitnodiging deed een vertegenwoordiger van de Dienst te doen deelnemen aan
een bijeenkomst hedenmiddag op zijn parket over het probleeu van de
2uid-Molukkers,
Aanleiding hiertoe is een bericht afkoastig van iemand die ter zake
van een strafbaar feit werd gearresteerd en die bekend is in de kring
van de Zuid-Molukkers, dat figuren behorende tot de ïarnaela-groep het
voorneaen zouden hebben acties te oaderneaen tegen pro-HI gezinde
Üuid-Molukkers.

AURORA

KGB-activiteit?
H,D meldt, dat van het Ministerie van Onderwijs nededeling werd ontvangen dat een Nederlander gehuwd net een Russische vrouw tijdens een
verblijf in de Sowjet-Unie benaderd is liet het verzoek ora inliehti:ige;.
te verstrekken over de Alexander Jleraenstichting.
iioals bekend beijvert deae stichting zich voor het uitgeven van uit
Rusland gesmokkelde geschriften.

[AURORA

H.D meldt, dat een persoon kennelijk van Arabische herkomst
heeft in dienst te komen bij HD3M.
Hij werd ook op het terrein van de scheepswerf opgemerkt in
die als verdacht kunnen worden aangemerkt.
Mogelijk is enig verband aanwezig raet het feit, dat de IJDGI-ï
1 oktober wederom de bouw van een voor Israël bestemd schip

getracht
situaties,
op
ter hand
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2. Zuid-Holukkers (Zie ook Aurora van 20-7-1973, pt. 1)
PHC deelt mede, dat een check-up van het bericht omtrent de plannen van d 3
Tamaela-groej> om akties te ondernemen tegen pro-RI gezinde Zuid-Holukkers
(d.m.v. een verhoor dat de heren
en
de arrestant van wie het
afkomstig was zaterdag 21 juli 1973 afnamen) naar voren bracht, dat dit
zeer onwaarschijnlijk moest worden geacht. Dit heeft geleid tot het terugdraaien van de maatregelen, waartoe in de op vrijdag 20-7-1973 gehouden
bijeenkomst, waarbij de heer
aanwezig was werd besloten* Aan dezs
bijeenkomst werd deelgenomen door de waarnemend C.d.K. Gelderland, de
Burgemeester en de H.C. van Apeldoorn en de O.v.J. Mr.
.
Nader is gebleken, dat het bericht doorgemeld was door de H.C. Apeldoorn
aan de CRI. Dit was aanleiding geweest voor een bezoek van de heren
en
van CRI aan Assen om de betrokken arrestant-berichtgever
te horen* Dit leverde niet de negatieve evaluatie van het bericht op, die
wij er zaterdag jl. aan gaven*
H.BVD maakt nog melding van een gesprek vrijdagmorgen jl. met Mr.
..
Deze sprak daarin uit aan het bericht van de arrestant in Assen weinig
waarde toe te kennen*
Kennelijk is er ook nog een bericht dat van Zuidmolukse zijde gevaar dreigde
in de richting van de Minister-President gegaan.
Mej.
, de secretaresse van de Minister-President, werd namelijk
vrijdag jl. opgebeld door een ambtenaar van Binnenlandse Zaken wiens naam
zij zich niet herinnerde, die verzocht te mogen weten waar de MinisterPresident zich tijdens zijn vakantie zou ophouden. Dit met het oog op een
zekere dreiging van Zuidmolukse zijde.
H.BVD werd hierover opgebeld door Mr.
van Algemene Zaken. Hij
heeft deze medegedeeld, dat het telefoontje aan mej.
niet van ons
a
fkoms
tifi
p
.yag.ao-gcgak
de
veronderstelling
uit,
dat
dit
van
0.0.
en V.*V-* ..-'U
.tkfcr .<Ufe'"** cïjde gekomen was.
J
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Bezoek Minister.
H.BVD doet enige mededelingen over het program van. het oriëntatiebezoek van Minister De Gaay Fortman op 7 augustus a.s.. Mij v*rzo°r
de afdelingshoofden bij KA te r/illen inzenden een samenvatting var
hetgeen zij tijdens dit bezoek onder de aandacht van de Minister
willen -brengen.
HK zal hun de sanenvattin-en, gebruikt bij het bezoek van Minister
Geertseraa op 11-8-1971, toazenden.

(AURORA dd.j
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De Aüttx ons als een inlichtingen-zwendelaar bekende
heeft
zich tot de Ambassade i» Luxemburg gewend met het verhaal dat hij gegevens kon verschaffen over nog andere van de zijde van Japanse terroriste
te verwachten akties t.a.v. vliegtuigen. Door Buitenlandse Zaken werd
ons oordeel govraagd ter zake van een door ons te voeren gesprek met.
betrokkene,
Kr wordt even gesproken over de vraag of het wenselijk is ienand van de
Dienst naar Luxemburg te zenden om dit te doen.
H.BVD heeft nadien over de zaak contact opgenomen met de heer
van
, die zich bereid heeft verklaard de behandeling van de
zaak over te nemen en betrokkene door een van zijn medewerkers aan de
tand te voelen.

j AURORA aa.
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(zie ook Aurora dd. 35-7-1975, punt 3>

1.

CFO/K

*orden aansehoord

en

vaf W ° rd kreKn^j d bericht dat betrokkene .onder enig bedaar in de
categorie oplichters en inlichtinSenZ*endelaars kan worden m^deeld

AURORA M.
2.

Gesprek jaet Drs. E. van Thijn
H.BVD vertelt Het e.e.a. over het gisteren met de nieuwe voorzitter van
Ac Kamgrpflfli^ififiift pgy^a^o gesprek» waarbij o.ci. aan de orde kwam:
de vertrouwelijkheid van de .bijeenkomsten van de comajissie; de wenselijkheid somnige bijeenkonaten in ons gebouw te houden; de bemoeienis van de
BVi) met de CPN en het terrorisme.
I>e heer Van Thijn aal de conaissie voorstellen in de v/eek na Zk september
een bijeenkomst ter oriëntatie in ons gebouw te houden,
il.Tl) wordt verzocht zich te bezinnen op wat de commissie in verband net
het afluisterprobleem kan worden getoond.

H.BVD deelt mede, dat de heer
eind oktober naar Nederland terugkomt. Hij heeft dan nog enige tijd verlof en zal , december bxj de
Dienst terugkeren.

r
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(zie ook Au

H.C deelt mede, dat
inderdaad vrijdag 2? juli contact met
ons heeft gezocht. Hij werd door CFO/H aangehoord, i
deelde
mede een volgende kaping te kunnen voorkomen, wanneer hem gelegenheid
werd geboden gedurende l1* dagen de afwikkeling Vi*n het luchtverkeer op
Schiphol te controleren. Hij heeft niet oia geld gevraagd en is na het
gesprek zijns weegs. gegaan.

Justitiële Documentatie
Mevrouw Singer-Dekker, het vroegere PvdA Tweede Kamerlid, is doende een
proefschrift over het probleem van de Justitiële Documentatie te schrijveni
Haar werd daarvoor medewerking toe^eze^d door de Ministeries van
Justitie en van Binnenlandse Diaken.
Naar H,BVD van Mr.
vernam, heeft zij ook het voornemen zich net
de Dienst in verbinding te stellen.
UK zal dit opvangen.

AURORA dd.
Justitiële documentatie (zie Aurora van 1-8-1973» punt 4)
Mevrouw Mr. Singer-Dokker werd op 9 augustus jl. door H.BVD en HK ontvangen.
üp haar verzoek werden haar enige inlichtingen verstrekt betreffende het
gebruik van de gegevens die de Dienst aan de Justitiële Documentatie ontleent. Zij zal zich eind september a,s. nogmaals met HK in verbinding stellen, voor eventuele nadere informatie, £ij deelde o.a. mede dat zij reeds
bij een aantal bedrijven navraag had gedaan over de praktijk van het antecedentenonderzoek naar nieuw aan te stellen personeel.

r.

AURORA dd.
2.

De zaak

(zie

Aurora dd. 11-7-1973,

punt

H.C vernam van Hr.Sohiooel dat hij op 14 au-ustus a.s. van Justitie zal
vernemen .„ van de Rijksrecherche met het onderzoek in deze zaak wordt be-

Zaak

(zie Aurora van 10-8-1973, punt 2)

H.C vernam van Mr.Schimmel dat een Inspecteur van de Rijksrecherche uit
Amsterdam belast zal worden met het onderzoek en nog deze week bij ons geïntroduceerd zal worden voor een briefing.
PH.BVD dringt aan op een grondige briefing, waarvoor ruim de tijd dient te worden genomen.
---

[AURORA dd.
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H.KEB en CFO zullen 2? augustus a.B. met vertegenwoordigers van
de Engelse en Franse dienst deelnemen aan een bespreking in
Oslo over de resultaten van het onderzoek naar de achtergronden
van de 'aanslag door Israëlische agenten op de Marokkaan

!AURORA
dj.
*
n

2.

Rode Jeugd
H.B geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen rondom de
"Rode Jeugd".
PH.BVD zal maandag a.s. een gesprek hebben met de P.G. in
Den Bosch en daarna, op uitnodiging van de 3.G. Mr. Mulder,
deelnemen aan het overleg op het Ministerie van Justitie.

(AURORA k
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3.
Aangekondigd werd het bezoek van plv. Hoofd
en aijn
plaatsvervanger aan Nederland van 20 - 25 september a.s..

"ö*
O A u.
/. Rode Jeugd
Gesproken wordt over de door de Rode Jeugd gehouden persconferentie van 6 september en de neerslag daarvan in de diverse ochtendkranten van heden. Uit mededelingen van enkele journalisten die
op 6 september telefonisch contact opnamen niet de Dienst, is o.a.
gebleken dat ook het Tweede Kamerlid Kosto (P.v.d.A) op de
persconferentie aanwezig was. Aangenomen wordt dat de voorgenomen
dagvaarding van de getuigen voor de zitting van 12 september a.s.
inmiddels heeft plaats gehad.

£^^MW**lrtM«air"*r9f3

UURORA dd.
Rode Jeugd
Gesproken wordt over de tv.-uitzending in de KRO-rubriek Brandpunt
van
vrijdagavond
ïiü33£N
werd daarin7-9-1973geïnterviewd door de heer
_
over de 'Rode
Jeugd-cmthullingen omtrent de machinaties van de BVD.
K/D was erin geslaagd de heer
, die des middags opbelde,
een citaat van .ÏU33ÜN ontrent de gewelddadige opstelling van de Rode
Jeugd toe te spelen. Dit werd door de heer
letterlijk gebruikt en deed sterk afbreuk aan hetgeen door .ïU33i2N naar voren werd
gebracht.
K/D had ook nog contact met de heer
van de Haagsche Courant.
Dit had tot gevolg dat de Haagsche Courant slechts een zeer summier
berichtje over de Rode Jeugd-onthullingen plaatste.

AURORA dd.
3Rectificatie van mededeling van aurora van vrijdag 7-9-1973»
Tussen 20 en 25 september a.s. kont op bezoek in Nederland het plv.
Hoofd van
t, H^, Gen.
, vergezeld van de chef ïïuropean
Division, de heer
en niet Hoofd
it'i zoals in het
bedoelde bericht vermeld.

AURORA dd

Terrorisqe
H.D vestigt er de aandacht op dat het toch eigenlijk ongewenst moet
worden geacht dat vanwege
rechtstreeks berichten over te
verwachten terroristische activiteiten worden doorgegeven aan de
Koninklijke Marechaussee en de Rijkspolitie op Schiphol.-Dit leidt
tot afweermaatregelen zonder dat een evaluatie van de berichten door
ons en door Justitie heeft plaatsgevonden.
PH.13VD zal de kwestie nader in beschouwing nemen en deze o.m, opnemen
raet H.C na diens terugkeer.

l AURORA dd.
1,

Rode Jeugd

PH.BVD geeft een uiteenzetting over het voor ons teleurstellende
verloop van de zitting van het Hof in de zaak tegen Van Hoesel op
woensdag 12-9-1973.
De advocaat van Van Hoesel^ Mr.
, kreeg volop gelegenheid met
een show op te voeren*
De A.G. had hierop geen weerwoord en slaagde er niet in zoals afgesproken de zaak naar de Nechter-commissaris verwezen te krijgen.
iïij zien ons nu gesteld voor de beslissing van het Hof de zitting
op 26 oktober s.,s. voort te zetten. Hiervoor zullen worden gedagvaard H.3VDt de C.v.P.
(Kindhoven) en de rechercheur
(Breda).
Voorts heeft de A.G. medewerking toegezegd t.a.v. de identificatie
van de 3VD-raedewerker De Roo.
Donderdag jl. heeft PH.BVD telefonisch contact opgenomen met de
plv. P.G. Den Bosch, Mr.
., die eveneens zijn teleurstelling
' over de gang van zaken uitsprak* Des middags hadden PH.3VD en HK
een gesprek met de P.G., Mr»
. Deze zegde toe in
studie te nemen wat nu verder moet worden gedaan.
Vervolgens informeerde PH.3VD telefonisch Minister
De Gaay Fortman. Hedenmiddag heeft hij een gesprek met de 3.G.,
Mr. Van Dijke.

AURORA dd.

1• Rode Jeugd
H.B meldt dat maandagmiddag Jl« een medewerker van de KJ«
in de direkte omgeving rau ons gebouw werd opgemerkt. Sr wordt mede rekening gehouden dat de RJ pogingen in
het werk stelt de haar tot nu toe onbekend gebleven De Roo
uit de
-zaak te identificeren.

AURORA dd.

5.
H.BVD kreeg gisteren bericht dat het bezoek voor maandag
2^-9-1973 geplanned van Gen.
niet doorgaat, aangezien
deze plotseling naar Washington moest terugkeren. De Chef
van de iïuropean Division, de heer
, korat wél.
H.BVD zal hem maandagmiddag ontvangen.

AURORA dd.

k. LAMID
H.BVD kreeg gisteren bezoek van de Lt.Kol.
, piv. Hoofd
LAMID, die deze Dienst binnenkort gaat verlaten*
Hij deelde hem terloops mede dat de Lt.Kol.
nu
definitief is aangewezen als de opvolger van de heer
als
hoofd van de sectie inlichtingen en veiligheid.
Verwacht wordt dat het nieuwe hoofd LAMID, die dan in de plaats
komt van de heer
per 1-11-1973 zal aantreden.

AURORA

H.B meldt dat gisteren wederom geconstateerd is, dat RJ-lieden bij
ons gebouw aandacht schenken aan personeel van de Dienst.
H.B maakt gewag van 'het gesprek van HK( BO en BFA gisteren net de
O.v.J., Mr.
. Hij overhandigt H.BVD hierover een
notitie.

AURORA dd.

k. DUKE

H «D en mr»
brachten een bezoek aan
H.D vertelt daarover enige bijzonderheden*

AURORA dd.

het ....a.

het

H. BVD, PÜ.3VD en HK.
HK Mkt. o«r de
^
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de heer
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1.

Zweeds bezoek

""

het prble.» van de
.t hen van B.dMhten werd Se,i3seld

5.

Rode Jeu/;d

.

H.3VD ïiad'een gesprek met Minister De Gaay Fortman en o»G. Van Dijke over
onze standpuntbepaling t.a.v. de zitting van het Hof op 26-10-1973. üe
Minister was het eens taet onze aanpak, raet name met het voornemen om de
identiteit van De üoo niet prijs te geven en met de gedachte, dat H..47D al3
getuige zal verschijnen en dat hij zich daarbij vrij snel op zijn ambts^e- •
heiia zal beroepen, v/at de Kamercommissie aangaat, de Hinister wil afwachten
of de Commissie zelf behoefte heeft informatie over de kwestie
te verkrijgen. Hij zal zelf terzake niet het initiatief nemen. Van gedachte
werd voorts gewisseld over het door de BVD gebruik maken van minderjarigen.
De Hinister nam hierin een zeer reëel standpunt in.

