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3. BVA/BiZa
HK had voor de Kerst een oriënterend gesprek met de nieuwe 3VA/BiZa, de
heer
.
Hij zal H.BVD vragen deze binnenkort voor een kennismakingsgesprek te ontvangen. De heer
zal dan tevens bij de afdeling D kunnen langs konen
H.D heeft al reeds met EO overleg gepleegd over een instructie van de BVA/
BiZa.

r
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\A dd....^
Defensiestudiecentrum
Ontvangen werd een circulaire van het DSC betreffende de intermitterende
cursus 197^.
'
HK zal deze aan de afdelingshoofden toezenden, opdat deze kunnen bezien of
zij nog kandidaten voor deze cursus hebben. Deze dienen dan uiterlijk eind
januari bij HK te worden voorgebracht.

TT,
6.
H.BVD ontvangt hedenmorgen bezoek van de heer'
van
persoonlijk over een aangelegenheid wil komen bespreken»

t die hem

[AURORA

De heer.
t wnd. Hoofd LAMID, kwaa gisteren bij H.BVD zijn opvolger, de
heer
, voorstellen. Verwacht wordt dat de heer
, thans nog
in Parijs gestationeerd, binnenkort zal worden aangewezen als hoofd LAMID.
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2. De heer

°p 2** januari 197^ is er te 11.30 uur in de'kamer van H.BVD, bij een zeer
grote deelname in de vergaderzaal *te étage, een bijeenkomst in verband
met het functionele leeftijdsontslag van de heer
, hoofd v-an de
sectie van de inlichtingen en veiligheid van de LAMID.
^
De afdelingshoofden wordt gevraagd bij het secretariaat van het Kabinet
op te geven hoeveel medewerkers van zijn afdeling daarbij aanwezig zullen
zijn.'

AURORA dd.
1. Veiligheidsonderzoek
HK had gistermorgen telefonisch contact jnet
•*
de echtgenote van de burgemeeste
van Uelvoirt. Zij had vorige week telefonisch een verzoek van een
zekere heer
van Binnenlandse Zaken gehad ora informaties
te verstrekken over mej.
, die sinds enige tijd werkzaam is bij Buitenlandse Zaken.
Het door de betrokken ambtenaar vermelde, dat hij haar niet
persoonlijk kon bezoeken vanwege de benzineschaarste had haar wat
onzeker gemaakt t.a.v. de vraag of zij inderdaad wel met een
ambtenaar van de Dienst te maken had gehad.
. Zij had dit kenbaar gemaakt aan de heer
, de BVA 3iZa.
Nadat HK gebleken was, dat inderdaad door S IX een veiligheidsonderzoek naar de vermelde dame wordt ingesteld, heeft hij
mevr.
gerust gesteld*

1.
BO en BFA brachten dezer dagen een bezoek aan
werd gewisseld over de r^latiec t,,»,.., *.

waar van

. j-,..- __,_*

land en de

Uittreksel uit ochtendbespreking d.d. 18 januari

gisteren
Met Minister Van Agt werd gesproken over de in Nederland toegelaten
Chilenen. H.BVD wees erop, dat er gevaar dreigt dat onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de politieke achtergronden van deze personen.
Hij heeft met de Minister afgesproken, dat hij zich met deze in verbinding zal stellen, wanneer dit inderdaad het geval blijkt te zijn.

4ÜRORA dd.
Bijzondere lasten

Met de Minister-President wisselde H.BVD van gedachten over de communistische infiltratie in het NVV„- Hij vraagt H.B voor het volgende'bezoek
over drie naanden een notitie ter zake te doen opstellen.

JAÜRORAdd.
.._ __.^».uv*^^l^B*l -,*«••**»'' '** ' •l^^P****"^*'*
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Veiligheidsonderzoek (zie ook Aurora 16-1-197**» pt. 1)
H.E maakt melding van de weergave van de E IX-medewerker,
,
betreffende zijn contact met mevr.
• Deze
wijkt op essentiële punten van de door deze dame gegeven lezing af*
Hij stelt HK de betreffende notitie ter beschikking.

t AUkQRA dd.44£
Gesprek met Minister
H,BVD had vrijdag j.1. naar aanleiding van het verkrijgen van
diens handtekening onder de bijeondere lasten een gesprek met
Minieter De Gaay Fortman. Naar aanleiding van het besprokene in
de PG-vergadering medio december stelde de Minister het onderwerp
Chilenen aan de orde. De Minister wil t.z.t. van H.BVD horen of
voldoende aandacht wordt geschonken aan de politieke achtergronden
van de toegelaten personen.
Hij zal gaarne van H.B - in ieder geval voor i*f februari, de datum
van de volgende PG-vergadering - vernemen of de zaak door Justitie
op een uit veiligheidsoogpunt redelijke wijze wordt behandeld.
H.BVD informeerde de Minister omtrent zijn voorgenomen Amerikaanse
reis in april a.s. en het daaraan voorafgaande bezoek aan Suriname
en de Antillen.
Voorto stelde H.BVD de Minister op de hoogte van de voorbereidingen
betreffende de bijeenkomst van de Europese diensten in juni a.e.
in Den Haag en omtrent de Europese cursus.

5.
Per 1 februari a.s. zal kolonel
als chef du service
des relations extérieures opgevolgd worden door .kolonel

't.

Coördinator
In een gesprek dat H.BVD gisteren had met Admiraal
kwam
o.a. de radio-intelligence aan de orde. Een door de Admiraal daarover opgestelde nota zal H.TD ter bestudering en om advies worden
voorgelegd. Voorts streeft de Admiraal naar een nauwere saaenwerking tussen de drie militaire diensten en de BVD bij het opstellen
van de politieke overzichten. Dit punt zal hedenmiddag in de vóórvergadering van het CVIN ook ter sprake komen.

f

Nederlandse vertegenwoordiging Washington
H.E doet enige mededelingen betreffende een aan het licht gekomen
relatie tussen een Nederlandse secretaresse en een Pool met wie
betrokkene reeds tijdens haar diensttijd bij de Nederlandse
vertegenwoordiging in Warschau kennis had gemaakt. Het onderzoek in
deze zaak is nog niet afgerond.

r>"

2. P.T.T.

Tijdens het bezoek dat H.BVD op 23 dezer aan Dir. Gen.
brachi
kwam het geval van de als sollicitant afgewezen
ter
sprake. De Staatssecretaris Drs. Van Hulten heeft zich intensief met
deze zaak beziggehouden en had naar aanleiding daarvan aangedrongen
op een critische herbeoordeling van het grote.aantal (40.000)
vertrouwensfuncties bij de P.T.T.. H.BVD heeft de D.G. geattendeerd
op het risico dat destructieve elementen zich in niet-vertrouwensfunctiesnestelen. Eenmaal in dienst genomen is het praktisch onmogelijk hen te ontslaan. Dit gezichtspunt bleek nieuw voor de heer
. H.BVD verzocht DIB de over dit onderwerp bij de Afdeling B
aanvyezige gegevens onder de aandacht van de heer
te brengen.

w
5.

Kasteel Oud-Wassenaar

,.

Op veVzoek van H.BVD zal H.E nagaan of kasteel Oud-V/assenaar in zijn nieuwe
bestemming mogelijkheden biedt voor het houden van door de Dienst georganiseerde bijeenkomsten»

1.

Bij
zal geïnformeerd worden welke waarde kan worden toegekend aan
de uit persberichten gebleken verklaringen van de in Zweden gedefecteerde
Tsjech
betreffende de infiltratie van communistische agenten in
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De afdelingshoofden

AURORA
Bijeenkorasten met de politie
H.BVD acht het van belang dat op de aanstaande (vier) bijeenkomsten met de
politiechefs de onderwerpen niet te beperkt worden behandeld. Dit kan met
zich raee brengen, dat neer specialisten in korte spreekbeurten bepaalde
onderdelen zullen Boeten toelichten. Zo zal bij een behandeling van de ISA
ook belangstelling bestaan voor het terrorisme van de Palestijnen en de
acties van de Bode Jeugd. Bij een inleiding over de Zuidmolukkers kunnen ook
vragen rijzen over de h.t.l. verblijvende Surinamers.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden KCP medewerking te verlenen bij het opstellen van het programma en de sprekerslijst voor de politiebijeenkomsten.

AURORA ad.
2.

Rode Jeu/rd
K/D vernam van de heer
(Rijksrecherche) dat de Hoge Raad
gisteren de zaak Van Uoesel behandelde. Mr.
vroeg cassatie
van het arrest van het gerechtshof in Den Bosch op twee gronden, nl«
het erkennen van het verschoningsrecht van de BVD en het niet beëdigen
van enkele getuigen (die laatste met verwijzing naar pag. 2 van het
proces-verbaal van de terechtzitting van het Hof van 26 oktober 1973)*
De P.G. zal op 12 februari a.s. conclusie*nemen»
De behandeling duurde niet langer dan twintig minuten. Belangstellenden
uit kringen van de Rode Jeugd werden niet waargenomen.
K/D heeft mr.
van Justitie, die eerder over deze zaak
met. UK contact had, gevraagd of wij een afschrift kunnen krijgen van
de door Mr.
aangevoerde middelen van cassatie.
Mr.
zegde toe dit te zullen nagaan.

AURORA M..A

Van de heer
werd een afscheidsbrief ontvangen.
H.BVD besprak gisteren met de heer
de wenselijkheid om t.z.t,
nog eens een seminaire over Chinese zaken te houden.

2. R.P.D.
H.BVD werd geattendeerd, op de mogelijkheid dat er een Commissie
van Toezic.ht op de R.P.D. zal worden ingesteld. Realisering van
een dergelijke commissie aal waarschijnlijk consequenties hebben
voor de beveiliging van de op de Dienst betrekking hebbende gegevens die bij de R.P.D. berusten.

1.

medio dit jaar een
H.BVD deelt mede,, dat d^heer ^ ^^ «„r-.d.j.al JiU
neerleggen*
door de heer

AURORA dd.

3. ^^
H.BVD nam woensdag' jl. deel aan een bespreking van de Hadio
Intelligenoe Commissie o.l.v. de Coördinator Vice-Adm.
.
£r worden pogingen ondernomen om tot meer rationele samenwerkingsvormen tussen de betrokken instanties t.w. de drie militaire
diensten, de PTT en de BVD te komen.
De bedoeling hiervan is de sterk toenemende kosten waar mogelijk te
drukken. Van invloed is hierbij dat de PTT alleen bereid is bepaalde
kosten op zich te nemen, wanneer de andere partners hier vergoedingen
tegenover stellen.
,

AURORA dd,^z

het rapport

RPD (Zie ook Aurora van 11-a-197'tt pt* 34HK vertelt het e.e.a. over een telefoongesprek met mej. Drs*
,
die hem advies vroeg ter zake van een concept-beschikking waarbij een
commissie van toezicht voor de RPD wordt geïntroduceerd. Het wordt
wenselijk geacht de mogelijkheid daarin te cremeren bepaalde zaken
voor deze commissie terug te houden*
Mej.
werd geadviseerd na te gaan of een verwijzing naar het
rubriceringsvoorschrift uitkomst kan bieden»

l AURORA dd.

/t-

3, Aud i p- surveijJLance
H.D kreeg het verzoek van de BVA van Volksgezondheid en HilieutoKigJIQt <*e heer
, om onzerzijds een controle op het eventueel aanwezig zijn van afluisterapparatuur te doen plaatsvinden
in de werkkamers van minister Vorrink, staatssecretaris Hendriks
en SQ Dr.
Dit verzoek houdt verband met hetbëtend blijken van gedeelten uit
tijdens het weekend op het departement van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne gevoerde vertrouwelijke gesprekken o.o. telefoongesprekken betreffende de kwestie Dennendal.
Betwijfeld wordt of dit het gevolg is door derden ondernomen
afluisteracties.
H.BVD acht het gewenst dat H.D een gesprek voert over deze zaak
met SG
. Daarbij kan deze dan worden medegedeeld dat een
opaichzelf staande sweeping zonder verdere beveiligingsmaatregelen
vrijwel geen betekenis heeft*
i
T

i

r
AURORA

\. Rode Jeugd (Zaak
f de inhoud weer van de conclusie van de PQ bij de

"Mr'
van Strafvordering heeft toegekend. Ook de andere
SSTÜf eeTafschrift van de conclusie ter beschik
gwtSld van de kabinetsmedewerkers en de afdelings«al de Hoge Raad op 2 april a.s. in de*e zaak
arrest wijzen*

RüRÖRA dd.
Militaire diensten
,
H.BVD had een gesprek met de coördinator vice-admiraal
.
Daarbij kwam de vraag aan de orde of de BVD moet voortgaan met het
verrichten van veiligheidsonderzoeken t.b.v. de HARID en of deze
niet beter door de LAM1D zouden kunnen worden verricht.
H.BVD heeft zich ten aanzien hiervan betrekkelijk indifferent opgesteld. Nader bleek dat de vraag verband hield «et de vooral bij de.
IiAMID levende gedachte dat men in Nederland zou moeten komen tot een
centrale militaire veiligheidsdienst, naar het voorbeeld Duitse
Militarische Abschirmdienst (MAD). H.BVD betwijfelt of dit een
goede gedachte is.
-

/ advies

Veiligheidsonderzoek
HK werd zaterdagavond 16 februari gebeld door de heer
van
AVRO «s Televizier, die zeide net hem contact te zoeken o p/van Minister..
De Qaay Fortman. De heer
vroeg zich af of naar aanleiding van •,
publicaties in De Tijd van 15 februari en in het Parool van
16 februari omtrent door het lid van de Tweede Kamer, de heer
Van Gorkum gestelde vragen n.a.v. de uitkomst van het veiligheidsonderzoek bij de PTT in Utrecht (het geval
) het niet mogelijk
was of iemand van de Dienst in de tv.-uitzending van hedenavond enige ."
toelichting over het veiligheidsonderzoek kon geven»
HK heeft de heer
medegedeeld, dat de vragen van de heer
Van Gorkura nog niet zijn beantwoord en dat het ongebruikelijk is, dat
de Minister of iemand namens hem daarover dan mededelingen in de
publiciteit gaat doen»
•• /" \
HK heeft er voor zorggedragen, dat de heer
zich zondag in het
bezit kon stellen van de Beschikking Antecedentenonderzoeken.

i

i AURORA
Audio sjurveillance (2ie Aurora van 13-2-19?^, pt. 3)
H.D heeft een gesprek gehad net de SG van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Dr.
i. Het verzoek om controle uit te oefenen ter zake
van het aanwezig zijn van afluisterapparatuur in dit Ministerie houdt
verband met de door de Utrechtse wethouder
geuite veronderstelling,
dat
telefoongesprekken
enige
tijd
terug
gevoerd
over de Dennendalaffaire zijn afgeluisterd.
H.D heeft de SG een. uiteenzetting gegeven over de afluieterproblematiek
en de beveiliging daartegen. Hij heeft de toezegging gedaan dat door
onze afdeling TD een aantal telefoontoestellen zal worden gecontroleerd.

g.^.f£ym.ï

Bijeenkomst politie
. '
.
De gisteren gehouden bijeenkomst met politiefunctionarissen acht H.BVD _
slechts zeer ten dele geslaagd. Met enige uitzonderingen waren de
gehouden inleidingen te lang en te gedetailleerd»
Dit geldt in het bijzonder voor de inleiding gehouden over de Rode
Jeugd en die over de IRA-zaak én die over de Zuidmolukkers.
Door H.D en H.E worden suggesties gedaan om inleiders met behulp van een
tape-recorder zichzelf te laten corrigeren en verbeteren*
H.BVD heeft KCP gevraagd met de betrokkenen te spreken, opdat hun
inleidingen in de volgende bijeenkomsten van een beter gehalte zullen
—f j

van

^. Zoekgeraakte stukken (Zie Aurora van 20-2, pt.1)
Volgens een mededeling van de beveiligingsambtenaar Buitenlandse
Zafcfrft ia er geen kwestie van het zoekgeraakt zijn van een gerubriceerd stuk. Het betreffende document bleek in het bezit te zijn
van de secretaresse van Staatssecretaris Kooymans.
>
H.D is er nog niet geheel en al /overtuigd, dat de gegeven lezing !
de juiste is. Hij zal zichzelf nog nader op de hoogte stellen.

Uittreksel
Ochtendbespreking dd. 25-2-1971»
2.

Benelux-veiligheidsdiensten
H.BVD woonde op 22 februari jl. de bijeenkomst van de chefs de
service in Luxemburg bij.

verzocht toezending van de parlementaire stukken betreffende de instelling van de Vaste Commissie voor de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (eveneens te verzorgen door K/D), *)

*) uit aan

dd. l'f-3-197'».

Gesprek roet de Secretaris-Generaal
H.BVD had maandag j.l. een gesprek met de Secretaris-Generaal
Mr. Van Dijke.
Daarbij kwamen o.m. aan de orde
- het stopzetten van de subsidieverlening aan de Eindhovense toneelgroep "Proloog". Burgemeester Van der Lee van Eindhoven heeft zich
terzake tot de Minister van Binnenlandse Zaken gewend» H.BVD zegde
de Secretaris-Generaal een notitie over dit vormingstheater, waarin
enige personen van trotskistische signatuur, toe. Hij vraagt H.B hem
zo'n notitie ter beschikking te stellen.
- Zuidmolukkers. H.BVD heeft met de Secretaris-Generaal afgesproken
dat hij op dit onderwerp zal terugkomen. Hij wil dit doen wanneer
het overzicht dat CFO thans samenstelt gereed zal zijn.
- Vrijheidsrechten. H.BVD sprak over de voorstellen van Grondwetszaken
inzake wijziging in de artikelen over de vrijheidsrechten in de
Grondwet. Grondwetszaken zond ons hierover een notitie waarop KJA
een commentaar leverde.

AURORA dd.

-V--.

2. Vragen Kamerlid Van Gorkum
HK deelt mede, dat hij gisteren telefonisch door Mr.
van OPZ
werd gebeld over de vragen van het Tweede Kamerlid Van Gorkum. Hij
deed dit op verzoek van de DG mr.
n.a.v. een artikel in
De
Tijd over
Onzerzijds
isdeervragen.
niet aan gedacht, dat deze voor medeparaaf naar OPZ
hadden
De heermoeten worden
heeftgezonden.
het door ons opgestelde antwoord alsnog ter
inzage gekregen.

E

3

Bijeenkomst politie
De inleiders die tijdens de vorige bijeenkomst onder de maat waren
gebleven hadden in de gisteren gehouden bijeenkomst de presentatie
van hun inleidingen aanzienlijk verbeterd.
H.BVD acht de bijeenkomst van gisteren goed geslaagd.

i AURORA dd.
2.

BVD-bemoeïenia met activiteiten van niet-communistische inlichtingendiensten»

HK vestigde de aandacht op een redactioneel commentaar in het Vrije
Volk van 2 maart 1971* bij een artikel over het optreden van de Griekse
inlichtingendienst in Nederland, die activiteiten zou ontwikkelen
vanuit het Griekse consulaat en vanuit de Griekse arbeidscommissie in
Utrecht, waarvan het bureau enige tijd terug werd bezet en overhoop
gehaald. In een redactioneel commentaar kont de vraag^of de 3VD wel
aandacht schenkt aan activiteiten van de Griekse inlichtingendienst of
dat deze dienst zich alleen met communisten bezighoudt*
• Naar aanleiding hiervan ontstaat een uitvoerige discussie, waarbij
H.BVD opmerkt, dat i%n de jongste bijeenkomst van de Kamercommissie een
[ soortgelijke vraag ook is opgekomen.
In de discussie komen de volgende punten naar voren:
- wat kan naar Nederlandse normen gerekend in de actiyït;ei_tea"vah" tlipïomatieke vertegenwoordigingen en consulaten t.a.v. hun in een .bepaald
land verblijvende landgenoten nog geoorloofd worden geacht;
- kan verwacht worden dat hierover in een consulair verdrag aanwijzingen
kunnen worden gevonden, of zou Buitenlandse Zaken ons daarover een
inzicht kunnen geven. .

r

Naar het algemene gevoelen wordt de grens van geoorloofde activiteiten
overschreden wanneer buitenlandse instanties inlichtingen over personen
of zaken gaan inwinnen met de bedoeling om daarmede politieke druk op
landgenoten uit te oefenen.
H.B en H.C wijzen erop, dat geen systematische activiteit in de Bienst
wordt ontwikkeld om inzicht te krijgen in het optreden van nietcommunistische inlichtingendiensten, waarbij dan in eerste instantie
valt te denken aan diensten van landen met regimes, die v/ij al» nietdemocratisch ervaren (bv. Spanje, Portugal, Griekenland). Wanneer wij
daarover gegevens verkrijgen, dan zijn deze meestal een iievenprodukt
van anders gerichte activiteiten bv. met het doel inlichtingen oiatrer.t
politieke activiteiten onder buitenlandse arbeiders te verf$a.jgen.
H.B aegt dat wij zodoende over enige gegevens - zij het niet van harde
aard - omtrent activiteiten van de PID2 beschikken.
H.C vestigt er de aandacht op, dat wij enig inzicht verkregen omtrent
door de Poolse consul gehanteerde drukmiddelen t.a.v. Poolee emigranten in het'kader van onze pogingen om inzicht te verkrijgen omtrent de
activiteiten van de Poolse inlichtingendienst.
Mede om te voorkomen, dat ons van regeringszijde of van de zijde van de
.Kamercommissie zou.kunnen worden verweten, dat wij geen aandacht schenken aan. het optreden van inlichtingendiensten van niet-coramunistische
landen inet ondemocratische regimes, beveelt H.BVD aan dat een notitie
wordt opgesteld, wat de financiële consequenties zouden zijn viauneer
wij ons op gerichte wijze iaat dit onderwerp gaan bezighouden. .Daarbij
waro uit te gaan van een realistische benadering en ware tevens aandacht te schenken aan de eventuele technische voorzieningen en peraoneelsproblenen.
H.BVD overweegt dan deze notitie, waarvoor H.B en H.S het initiatiei
zullen nemen, t.z.t. aan de Minister voor te leggen. Hij aal de kwestie
vrijdag a.s. in zijn gesprek met de 3G Buitenlandse Zaken, mv. Schiff
aansnijden.

'•'••».
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Bij gelegenheid van het vertrek van de heer
wordt op
26 maart a.s. te 11.30 uur in de kamer van H.BVD een afscheidsbijeenkorast gehoudent waarbij een kleine kring van medewerkers, die net hen
in contact waren, aanwezig zal zijn.

•

k.

Vragen Van Gorkum
HK deelt mede, dat de vragen van het Tweede Kamerlid Van Gorkum door onze
Minister mede namens zijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat zijn beantwoord overeenkomstig het door het door ons opgestelde concept.
H.BVD brengt het artikel in De Tijd van 7-3-197^ hierover ter sprake, waarin
een volledig onjuiste weergave van het antwoord wordt gegeven.

3. Gesprek met S. G. BuZa
lm het gesprek, dat H.BVD vrijdagmiddag jl. met Mr.Schiff had,
kwamem de volgende onderwerpen aan de orde:
- (zie Aurora vaa ó-jS-ig?^, pumt 2}
Mr.Schiff zal eens laten magaam of er geschreven regels bestaam,
die eem antwoord kunnen geven op de vraag, welke activiteiten van
een ambassade of eem consulaat ontoelaatbaar moeten worden geacht.
Persoonlijk had hij het gevoel, dat zolang niet duidelijk im
strijd wordt gehandeld net het Nederlands recht er weinig mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld tegen inlichtingenactiviteitem op
te treden.

3. Gesprek met S.G. BuZa
lm het gesprek, dat H.BVD vrijdagmiddag jl. met Mr.Schiff had,
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

de a.s. reis van Minister Van der Stoel naar de Sowjet-Unie.

AURORA dd.

3. Griekse activiteiten
HK doet mededeling omtrent de vragen, die door mej. Barendregt
(PvdA) werden gesteld omtrent de activiteiten, van het Griekse
consulaat en de arbeidscommissie in Utrecht*

AURORA dd.

Bijeenkomst met de Politie
Van de 3 tot nu toe gehouden bijeenkomsten met de Politie vond
H.BVD, die welke 12-3-197^ werd gehouden het meest geslaagd.
Eén van de inleiders hield een toch nog te lang betoog.

ORA
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H.BVD en HK hadden gisteren Ik maart in de namiddag een gesprek met Minister
De Gaay Fortaan en S.G. Van Dijke* Aan de orde kwamen o.m.:
- de situatie in de Antillen en Suriname. De Ministar vertelde het e.e.a.
over zijn jongste reis daarheen.
- Arabisch terrorisme. De Minister bleek op de hoogte van het bericht inzak'
het "Ministère du Travail". Hij aal zijn ambtgenoot van Sociale Zaken in
overleg met Minister Van Agt informeren; verder kwam er ter sprake het
Joods Wereld Congres en de twee in bewaring zittende kapers.
- HHD. De Minister werd geïnformeerd over de onlangs verkregen bevestiging
dat de Jewish Defence League betrokken was efil de aanslag bij de HHD.
- Activiteiten Griekse consulaat en Griekse Arbeidscommissie. .H.BVD gaf een
uiteenzetting over het beperkte inzicht, dat wij in zulk soort activiteiten hebben. Hij gaf daarbij aan wat het zou kosten on dit inzicht te vergroten. De vraag blijft dan of het resultaat iets zal bijdragen tot het
nemen van eventuele maatregelen. Deze kunnen pas aan de orde komen, wanne*
duidelijk wordt aangetoond, dat buitenlandse vertegenwoordigingen, consulaten of instanties op onbehoorlijke wijze of in strijd met de wet optreden. De Minister stemde met deze zienswijze in en vroeg H.BVD deze zaak
op soortgelijke wijze te behandelen in de eerstvolgende vergadering van
de Kamercommissie, die op 29 april a.s. te 13*30 uur is bepaald.
- Vragen Van Gorkunu Summier werd over de 3e serie vragen van het PPRKamerlid Van Gorkum over het veiligheidsonderzoek (aanleiding: het PTTgeval
) gesproken»
- Proloog. De Minister nam kennis van het hem daarover d.d. 6 maart toegezonden rapport, opgesteld door de afdeling B. Hij zal Minister Van Doorn
van CRM omtrent de inhoud daarvan inlichten.
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Bijeenkomst Hoofdcommissarissen
H BVD vindt de bijeenkomst van de Hoofdcommissarissen van
geslaagd"? Alle inleiders hielden hun voordrachten op een goede en bondige
wijze.
•

AURORA
3. Griekse;activiteiten
N.a.v. het rapport van de actiegroep "Vrijheid voor de Grieken"
stelde het Tweede Kamerlid Van der Spek - in aansluiting op de
vragen van mej. Barendregt - nadere vragen over de kwestie van de
activiteiten van het Griekse consulaat en de Griekse Arbeidscommissie.
De Minister van Binnenlandse Zaken, behoort ditmaal niet tot de
geadresseerden*

2.

Vrij Nederland en de BVD

Gesproken wordt over de twee artikelen in Vrij Nederland van deze
week. Het eerste artikel is dat van Igor Cornelissen "de BVD
kontroleert zijn eigen kontroleurs" handelend over de afwijzing
'van de sollicitatie bij de PTT-Utrecht (geval
).
* Over deze kwestie werden ten derde male vragen gesteld door het
lid van de Tweede Kamer, de heer Van Gorkum.
Het tweede artikel is dat van lïudi van Meurs over Holland Signaal.
Dit bevat enige passages over een contact van de Dienst met LEOK
in Oegstgeest, die niet ver bezijden de waarheid zijn* De vraag
komt op hoe Van Meurs aan deze informatie is gekomen.
H.D zal in overleg met HARID hieraan nadere aandacht geven.

AURORA dd,

2.
H.BVD deelt
definitieve
bijeenkomst
order wordt

mede, dat aangezien er onduidelijkheid bestaat over de
datum van het vertrek van de heer
, de
ten afscheid, die heden zou worden gehouden tot nader
uitgesteld*

