AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 6 januari 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig :

.

1. Iraanse Ambassade
HC deelt mede van de directie Kabinet en Protocol van BuZa te hebben
vernomen dat de Iraanse Ambassade om bijzondere bescherming heeft
gevraagd. Deze werd verzocht in verband met berichten die men uit
Teheran had ontvangen over een mogelijke bedreiging van de Ambassade
na de ter dood veroordeling van de bezetters van de Amerikaanse
Ambassade aldaar.
De gevraagde bescherming is verleend.
2* Verslaglegging gijzeling

de

HK vestigt de aandacht op een bericht in de Volkskrant dat het in de
bedoeling ligt in de Kamer het regeringsverslag omtrent de gijzeling
in^laatste week van januari te behandelen.
Hij zal met Justitie contact opnemen over de stand van zaken betreffende
het verslag in verband met een daarin eventueel op te nemen passage
omtrent de voorinformatie aangaande de plannen van de Zuidmolukkers.
H.BVD meent dat het nuttig is wanneer intern een verslaglegging plaats
vindt betreffende het aandeel van de Dienst in de gijzelingsaffaires.
PH.BVD zegt dat de afdeling C doende is uit de processen-verbaal een
overzicht samen te stellen waaruit een inzicht kan worden verkregen omtrent de mate van voorbereiding van de gijzelingsacties.
H.BVD sluit niet uit dat op de ID-vergaderingen in februari a.s. over
de acties zal worden gesproken. Als het regeringsverslag is verschenen,
kan worden bezien of dat een voldoende overzicht van de feitelijkheden
biedt voor eventueel gebruik in deze vergaderingen.
H.BVD verwacht dat t.z.t. over de gijzelingsacties ook in de vaste
commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal worden gesproken. .
Daar zal dan iets kunnen worden gezegd over het aandeel van de BVD bij
de acties t.w. sumraier over de verleende technische bijstand en over de
inbreng van hetgeen uit onze informatiebronnen naar voren kwam en de
waarde daarvan voor de oplossing van de oaken.
Voorts acht H.BVD het nuttig dat nagegaan wordt hoe wij intern hebben
gefunctioneerd. Daaruit kunnen conclusies worden getrokken voor de toekomst.

3. Justitiele documentatie
HK werd op 5 januari opgebeld door
raevrouw
, die een onderzoek instelt naar de toepassing van de Wet Justitiele Documentatie.
Zij wil - in aansluiting op een geruime tijd terug gevoerd gesprek komen praten over de positie die wij ingevolge de wet en de uitvoeringsvoorschriften (OXL een circulaire van 17.1«1959 van de PG's) hebben, t.a.v.
het verkrijgen van gegevens uit de Justitiele- en de politieregistere.
HK rnaakte met haar een afspraak voor vrijdag 9 januari a.s.
*f. Bijzondere las ten
KD ontvangt de gegevens voor de nieuwe bijzondere lastenj, gaarne uiterlijk vrijdag 9 januari.
H.BVD verwacht dat zich nogal enige verschuivingen in de objecten zullen
voordoen.

7.1.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 januari 1976
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PH - BV - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig :

1. Actie Iraanse studenten
'
BV heeft deelgenomen aan een gesprek op Justitie over de hongerstaking
• van Iraanse studenten in een school in Amsterdam. Deze was gericht tegen
de Sjah naar aanleiding van de ter dood veroordeling van de bezetters
van de Amerikaanse ambassade in Teheran. De actie die georganiseerd is
door de CISNU vindt plaats in een aantal Europese hoofdsteden.
In het gesprek bij Justitie werd besloten de zaak voorlopig aan te
zien (Nader is bekend geworden dat de studenten zelf de actie hebben
j,
opgegeven).
i
2. Kentekens voertuigen medewerkers
n
Naar HD mededeelt werd van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bericht
,;
ontvangen dat wederom een aantal kentekens die kennelijk rondom one
ji
gebouw zijn opgenomen werden opgevraagd.
>i
Dit geschiedde door een zekere ~
uit Rotterdam die in relatie staat
met de Rode Hulp. De opgevraagie kentekens hebben betrekking op zee dienst- .;
auto's en op vijf auto's van medewerkers. Waarschijnlijk is het opnemen
j
van de kentekens geschied op 3 december toen er ook een fotoactie bij cms ',
gebouw plaatsvond. De vraag komt op of men medewerkers gevolgd heeft.
Dit gezien het feit dat kentekens werden opgenomen van auto's die niet
;
direct bij ons gebouw waren geplaatst. De algemene conclusie is dat er
weinig tegen dergelijke acties valt te doen.
H.BVD vraagt de afdelingshoofden van B, C, E en TD in het bijzonder hun
operationele medewerkere te vragen hun auto's buiten zicht afstand van
het gebouw te plaatsen.
De BVA zal een lijstje worden gegeven van de opgenomen kentekens. De
betrokkenen worden hierover geinformeerd. Het wordt ook gedeponeerd bij
!
de telefoniste omdat gebleken is, naar de ervaring van HE, dat soms door !
onbekenden getracht wordt navraag te doen of een bepaalde persoon bij de '
Dienst werkzaam is.
I
3. Vaste commissie
j
HK kreeg een mededeling van Mr.
, de griffier van de vaste commissie !
voor de inlichtingen-en veiligheidsdienstsi dat er op 27 januari een bij- '
eenkomst is ter bespreking van het functioneren van de BVD bij de gijaelinftsacties. De geraaakte afspraak werd H.BVD gieteren door de Minister
bevestigd. Het ligt in de bedoeling het door Justitie opgestelde concept
verslag over de gijzelingsacties in de vergadering van de Ministerraad
van 16 januari te bespreken. Naar Mr.
mededeelde is het waarschijnlijk dat de kamer er eerst in de eerste week van februari over zal debatteren.
;•
I

km Indeling gebonw
.
PH bad een gesprek met de afdelingshoofden over de na het betrekken van
het nieuwe gebouw vrij komende ruimte.
Het is niet mogelijk gebleken de afdelingen in gebonw nr. 25 geheel bij
elkaar te houden. De definitieve toewijzing zal plaatsvinden in gesprekken
tussen de afdelingshoofden en H.FID.
5« Zuidmolukkers
De Minister bracht ons gisteren een bezoek 00 enige teehnische middelen
in ogenschouw te nemen die tijdehs de gijzelingsacties zijn gebruikt.
Er werd verder van gedachten ige/wisseld over de aanpak van het Zuidmolukse
probleem door de Dienst. Hieraan werd door H.BVD.PH.BVD, HC en CF*deelgenomen. Op de aangelegenheid van de uitbreiding van onze infornatiepositie wordt nader teruggekomen.
+PH vplgens 1260M»7
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7. S
Haar H.BVD mededeelt zal de heer de Jonge wegens zijn gezondheidstoestand afwezig zijn tot begin maart. Er is goede hoop dat hij dan zijn
werkzaamheden roorlopig voor halve dagen weer zal kunnen hervatten.

i
l'

12.1.1976

'

OCHTENDBESPRSKING op dinsdag 15 .lanuari 1976.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH _ BV . H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1»

Berichten uit de pers
H.BVD wil in de toekomst in Aurora gaarne alleen melding gemaakt zien
ran berichten uit de pers, vanneer deze direct betrekking hebben op
de BVD.

2, Zuidmolukkers
H.C deelt mede, dat vanwege OF zaterdag jl. is deelgenomen aan een
bespreking in Zwolle met net bijstandsteam over de kwestie Westerling, m.n. over plannen van Westerling om zich naar Parijs te
begeven.
Hen heeft de CvP
ervan terug kunnen houden direct tot acties over
te gaan. Vandaag volgt een nader gesprek met hem*
H.BVD vraagt of er mogelijk enige relatie bestaat tussen deze kwestie
en een opmerking, die Minister Van Agt hem gisteravond maakte. Deze zei
het te betreuren, dat dhr.
in de zaak Westerling activiteiten
ontwikkelt niet in overleg met de BVD.
H.C zal H.BVD wanneer dit wenselijk mocht blijken voor zijn bezoek
volgende week aan Minister Van Agt vanwege de bijzondere lasten nader
inlichten.
3«

Commissie Burgerluchtvaart
Dezer dagen was er een bijeenkomst van de Commissie Burgerluchtvaart
o.l.v. Mr.
.
H.D deelt mede, dat daar wederom gesproken werd over het
vliegen van politieambtenaren. Op deze kwestie wordt nader teruggekomen.
Daarbij zal het oordeel van de BVD zwaar wegen.
H.BVD zegt, dat wij aan de hand van feiten de dreiging van terroristieche actias kunnen aantonen. Hij meent dat zekere voorzieningen nodig
blijken t.a.v. vlie^yelden, waar de controle niet voldoende betrouwbaar
wordt geacht.

4. Cursus bij
H£
PH.BVD deelt mede, dat kandidaten worden gevraagd voor deelneming aan
een cursus in Washington mogelijk in mei of anders in September a.s..
H.BVD vraagt de betrokken afdelingshoofden de natnen van de kandidaten
vrijdag voor te leggen.
5. Voorlichting over de Pienst
Op verzoek van de voorzitter van de Commissie Bestuurlijke Organisatie
uit de Provinciale Staten van Gelderland, hield H.BVD gisteren in een
bijeenkomst van deze Commissie in Arnhem een inleiding over de taak en
de functie van de Dienst.
H.BVD heeft ermee ingestemd, dat van deze besloten bijeenkomst een
verslag wordt opgemaakt, dat door de aanwezige statenleden ter inzage
aan hun fracties kan worden gegeven. Het verslag wordt ons vooraf voorgelegd.
13 januari 1976.
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AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vri.jdag 16 januari

' *"

1976.

Aanvezigt H.BVD - PH.BVD - BV - HC - H.D. - H.E. - H.TD - HK
Afwezig : PH

1. Burgemeester Eindhoven over de BVD
BV vestigt de aandacht op een bericht uit de Volkskrant betreffende
een zeer positieve uitlating van de burgemeester van Eindhoven Mr.
Van Der Lee over de taak van de BVD en het aandeel van de politic
daarin. De burgemeester deed deze melding tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente-politie.
2. Terrorisme
Tijdens een bijeenkonst van de adviesgroep terreurbestrijding uitte
Mr. Gonsalves gisteren sterke kritiek op de Amsterdamse politie die
tijdens de pi.1zelingsactie in het Indonesische consulaat het bijstandsteam o.l.v. de C.v.P.
niet zag staan. Eveneens uitte hij
enige kritiek op de BVD die hij gebrek aan openheid verweet.
Volgens HC heeft hij hierbij geen concrete punten aangegeven.
H.BVD stemt in met de gedachte van PH.BVD dat wij het verslag van de
bijeenkomst maar eens moeten afwachten om te bezien of Mr. Gonsalves
moet worden gevraagd zijn bezwaren te concretiseren.
PH.BVD zal dit dan eventueel doen.
3. Publicatie pegevena over inlichtingendiensten
HD maakt melding van een van de MARID ontvangen bericht dat in de
kring van journalisten van Vrij Nederland het voornemen bestaat
- kennelijk in navolging van recente publicaties in Liberation over te gaan tot het bekend maken van de naoen van de medewerkers
van inlichtingendiensten in Nederland. Hierbij kwam de naam van de
ex-CFN-districtsbestuurder
naar voren. Gezien diens achtergrond als oud-medewerker van de Goulooze-groep vraagt H.BVD zich af
of wij rekening moeten houden met een opzet van het KGB.
HK brengt in herinnering dat korte tijd terug door een medewerker
van een radiorubriek navraag werd gedaan omtrent de personen werkzaam
bij de Amerikaanse ambassade.
*f. Cursus bi.1

(H.Q.)

H.BVD ontvangt van de afdelingshoofden de namen van enige medewerkers
die zij als kandidaat voor deelneming aan de cursus zien. H.BVD korot
nader op de zaak terug.
5. Rapportage aan Nato Council
H.BVD bracht gisteren als voorzitter van het Special Comittee rapport
uit aan de Nato Council aan de hand van de jongste rapportage van het
committee. De council sprak zijn waardering voor deze rapportage uit.
H.BVD was in de gelegenheid enige nadere informatie te verschaffen
over de opstelling van de Chinese Communistische Partij.
16 januari

1976.
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AURORA

OCHTSNDBESPRSKING op dinadag 20 januari

{-,

1976.

Aanwezig: H.3VD - PH.3VD - PH - BV - HC - HD - H£ - H.TD - HK
Afwezig :

1. Zuidmolukkers
UC brengt naar voren dat hem uit het verslag van de bespreking
van de regeringsdelegatie met Manusama c.s. gebleken is dat
minister van Agt heeft gewezen op het verboden wapenbezit.
Hij heeft raedegedeeld, dat Justitie bereid is een periode open
te stellen, waarin de Zuidmolukkers wapens kunnen inleveren,
zonder dat zij zich aan vervolging bloot stellen.
Ook heeft minister van Agt gezegd dat de huidige situatie van
de ordediensten van de Zuidmolukkers onaanvaardbaar is.

2. Conferentie in 1976
HE wil gaarne weten of er mogelijk plannen bestaan om voor door
de Dienst te houden bijeenkomsten en conferenties dit jaar

gebruik te maken van een of ander conferentieoord.
PH.BVD zegt dat hem van politiezijde is kenbaar gemaakt dat men
graag weer eens een bijeenkorast a la Heelsum zou zien georganiseerd.
H.BVD verneemt gaarne uiterlijk b februari of het nodig is
schikkingen te treffen voor het houden van bijeenkorasten in een
conferentieoord.
3« ID-vergaderingen
H.BVD deelt mede dat de ID-vergaderingen worden. gehouden op
3, 18 en 26 februari a.s..
Hij verwacht van KCP nog een opgave te ontvangen betreffende
de datum van de bijeenkomst van de hoofdcommissarissen.
**• Bijzondere lasten
H.BVD gaat dezer dagen weer het ministerspad op voor het
verkrijgen van handtekeningen onder de bijzondere lasten.
VVanneer de afdelingshoofden punten ter bespreking hebben,
verzoekt hij deze tijdig aan hem voor te leggen.

5. Terrorisme
Het Ministerie van Justitie belegt van 1 tot 5 maart a.s. een
studieconferentie in Heelsum over de probleraatiek van
gijzelingen. Deze is i.h.b. bedoeld ter informatie van het O.M.
en de Politic. De verwachting bestaat dat ook de C.d.K.'s
aanwezig zullen zijn. H.BVD houdt op de eerste dag van de
conferentie een inleiding over het Internationale terrorisme.
De conferentie wordt op 5 maart besloten met een algemene
discussie.

22.1.1976.

AURORA
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OCHT5NDB3SPREKING op vrijdag 23 .januari

/

1976.

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

• •.
\

1.

/

2.

Poaitie en taak CF

. \„

•

-

'

PH.BVD deelt mede, dat'na overleg met H.C en CF de Dienstleiding tot het
voorneraen is gekomen om de sectie CF alleen de behandeling van aangelegenheden betreffende de Zuidraolukkers en het Palestijns terrorisroe toe te bedelen.
Gezien de verwachting dat deze werkgebieden een grote aandaeht van de Dienst
zullen blijven houden, wordt CF net 5 man uitgebreid t.w. 2 man in de opera7
tionele en 2 man in de bewerkingshoek benevens 1 administratieve medewerker.
De werkzaamheden van CF betr. de Volksrepubliek China en betr» Cuba zullen
voorlopig elders worden ondergebracht. De gedachte gaat hierbij uit naar de
afdeling J3. BV wordt gevraagd na te gaan of dit realiseerbaar is en daarna
aan te geven bij welke werkgroep in B deze werkzaamheden het beste kunnen
worden verricht.
H.PZ is gevraagd na te gaan op welke wijze de 5 man versterking voor CF uit
de Dienst het beste kan worden verkregen. H.BVD doet hiervoor een beroep op
de medewerking van de afdelingenshoofden. H.PZ zal met hen contact opnemen.
H.BVD zegt, dat het in de bedoeling ligt in de loop van dit jaar de gehele
organisatie van de Dienst weer eens onder de loupe te nemen. Hij doet zulks
na een opmerking van H.D, die herinnert aan in de Dienst levende gedachten
betr. de wenselijkheid van de formatie van een afdeling, waarin alle zaken
betr. het terrorisrae worden behandeld.
H.BVD zegt, dat in het kader van het herbezien van de organisatie ook aan
deze zaak aandaeht zal worden gegeven.
Gesprek met SG BuZa
In het gesprek dat H.BVD (2O.1) had met de SG BuZa Mr. Schiff werd
geeproken over de Jiuidraolukse kwestie en de verhouding met Indonesia.
Voorts over het terrorisme algemeen en over de opstelling van de Chinese
Communistische Partij. Naar aanleiding van het feit dat onzerzijds BuZa
niet rechtstreeks was geinformeerd over de reis van Hanusama naar Senegal
heeft H.BVD gesteld dat dit over het hoofd was gezien. Hij vraagt de
afdelingshoofden niet na te laten feiten welke voor BuZa van waarde kunnen
zijn aan dit departement door te geven.

3.

Gesprek met ministers
Bij gelegenheid van de rondgang met de bijzondere lasten sprak H.BVD met
Minister* de Gaay Fortman over de Chinese Comraunistische Partij, de voorgenoracn uitbreiding van CF en de a.s. reis (medio februari) van de heer De
Kloet naar de Viest.
De Minister uitte andermaal zijn grote waardering voor het werk van de
Dienst in de afgelopen periode, in het bijzonder in verband met de
gijzelingsacties.
Minister van Agt uitte soortgelijke waardering. Hij betreurde persreacties
naar aanleiding van het vermelde in het verslag betreffende de gijzelingen
over de bijstondsgroep. Enige kranten hebben daaruit de conclusie getrokken
dat de BVD zou zijn tekort ge&choten. Bij de behandeling in de Karaer van het
verslag zal Minister van Agt ait rechtzetten.
*van Binn. Zaken

. 2~

i'

- 2-

Met Minister Westerterp sprak H.BVD over het opvragen van kentekens bij de
Rijksdienst voor het Wegverkeer. Hij stelde deze op de hoogte van het
standpunt van onze Minister dat de privacy eigenlijk niet gedoogt dat hele
lijsten met kentekens worden opgevraagd. (Aanleiding is de actie van de
Rode Hulp rondom ons gebouw en het als uitvloeisel daarvan opvragen van
kentekens van rondom ons gebouw geparkeerde wagens).
Minister Westerterp zal de kwestie van de privacy en het opvragen van
kentekens onder de aandacht van de betreffende Rijksdienst brengen.
PQ vergadering

,
!

•
s

In de PG vergadering heeft HBVD de aandacht gevestigd op de moeilijke positie
van de bijstandsgroep
,die z.i. voortkorat uit onze politiestructuur
en de organisatievorm die voor de bijstandsgroep werd gekozen.
Dit punt was ook in het gesprek met Mi'nister van Agt ter tafel geweest.
;
Die visie van H.BVD werd gedeeld door DG Politic Mr.
en de PG Den Haag Mr. van der Feltz.
'.
In een volgende bijeenkomst wordt op de kwestie teruggekomen.
'

23.1.1976

AURORA

OCHTgNDBBSPREKING op vrijdag 30 januari 1976.

-

Aaawezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - PHC - H.D - H.E - H.TD . K/D
Afwezig : HK
.
1*

Acties tegen wapenleveranciers van Israel

\n wo

mogelijke Palestijnse acties tegen bedrijven in Nederland en Belgie,
die betrokken zijn bij de.wapenproductie voor Israel.C had over deze
:
zaak contact met de CRI (de heer
) die de daarvoor in aanmerking komende polltie-instanties zou inlichten. Vanwege de afd. D
j
word een bedrijf in Zaanstad ingelicht en tevens de LAHID geinformeerd.:
2. Ri.lksalarmeentrale
[
H.D deelt made, dat de werkgroep Rijksgebouwendienst - BVD na een
onderzoek van zeven daarvoor in aanmerking komende systemen voor
.
electromechanische beveiliging de voorkeur geeft aan een tweetal dat
'
thans nog nader op doelmatigheid en betrouwbaarheid zal worden onder- ;
zocht. H.BVD heeft er geen bezwaar tegen dat de heer
de voor-;
zitter van de werkgroep vergezelt bij diens bezoek aan de fabriek van
"Ericsson" in Stockholm waar de apparatuuf van een van de preferente
;
systemen wordt vervaardigd.
3»

Defensieatudiecentrum
Ontvangen werd het ontwerp-programna voor de intermitterende cursus
1976. Aan de directeur van het DSC zal worden medegedeeld, dat aan
deze cursus geen medewerkers van de Dienst zullen deelnemen.

km

Bijeenkoast Vaste Commissie
H.BVD doet enige mededelingen over het verloop van de op 27 dezer
gehouden bijeenkomst, die hoofdzakelijk gewijd was aan het optreden
van de Dienst met betrekking tot de recente Zuidmolukse gijzelingsaffaires. Tevens werd, mede naar aanleiding van persberichten, aandacht
besteed aan de aanwezigheid van enige CIA-medewerkers h.t.l..

5»

Persselectie — zie correctie 3»2«?6 pt» 6»
Gesproken wordt over de inhoud van de dagelijkse knipselkrant.
Het is opgevallen, dat soms in dezelfde editie berichten worden opgenomen die hoewel lets anders geredigeerd materieel van dezelfde inhoud zijn. Dikwijls is het opgenomene slechts van verwijderd belang
voor de Dienst. H.BVD zou het op prijs stellen indien meer terughoudendheid werd betracht bij het overnemen van negatief geschrijf als
bv. de artikelen van Van Meurs. Voor opneming komt alleen in aanmerking hetgeen direct met de taak van de Dienst in verband staat.
BV zal dit met de samenstellers bespreken.

2 februari 1976.
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AURORA

OCHTEKDBESPRSKIKG op dinsdag 3 februarl 19?6

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV _ HC - HD - HE - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1 . Verving voor Angola
Op verzoek van H.BVD zal door de af deling B aandacht worden besteed
aan gegevens betreffende het ronseien van Kederlanders voor uitzending naar Angola. Volgens de publiciteitsmedia speelt de zich
oud-Koreastri jder noemende Nederlander
, wonende in
Amsterdam, hierbij een bemiddelende rol.
2. Beveiliging Npordzee-installatieB

.
j
I

HD deelt mede dat in een onlangs in het dagblad "JDe Telegraaf"
j
verschenen artikel over de beveiliging van de installaties op de
j
Koordzee, fragmenten voorkoraen die opvallend overeenkomen met
i
passages uit onze op dit onderwerp betrekking hebbende vertrouwelijke ;
rapporten. Op verzoek van H.BVD zal door D worden nagegaan via welke i
instant iee die over deze rapporten beschikken, een en ander in de
f
publiciteit kan zijn gekomen.
\. Con

H.BVD verzoekt de afdelingshoofden bij hun eventuele voorstellen
met betrekking tot te organiseren buitenconferenties er rekening
mede te houden dat de daarvoor in aanmerking komende conferentieoorden lang te voren gereserveerd dienen te worden. Voorwaarde voor
het houden van een dergelijke conferentie is wel dat daaraan een
duidelijke behoefte moet bestaan.
Wat betreft de voor de Politie te orcaniseren conferenties wordt door
KCP nageg&an welke behoeften er op dit punt bestaan en in hoeverre
het belang van de Di'enst met dergelijke bijeenkomsten is gediend.
**• VerbindinR met de Japanse Dienst
H.BVD deelt mede dat de heer
van de vertegenwoordiging in Bonn
nu definilJief als verbindingaman is aangewezen. Eventuele vragen
dienen nu via hen geleid te worden. Er komt voor ons een telexverbinding met Tokio.
.
5. Dienothoofden Benelux
Vrijdag 13 februari a.e. vergaderen de Diensthoofden in Luxemburg.
Door de EEG-commissie is een nieuw reglement inzake de beveiliging
van documenten vastgesteld. HD wordt verzocht voor 13 februari
zijn commentaar op de ons door de heer
toegezonden tekst
voor te legmen.

- 2-
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6. Correctie Aurora-veralag van 30-1-1976 pt. 5
De vierde zin dient als volgt te worden gelezen:
"H.BVD zou het op prijs stellen indien meer terughoudendhe^d werd
"betracht bij het overnemen v^n negatief geschrijf over anderen,
"zoals b.v. de artikelen van Van Meurs over de CIA".

3 februari 1976.

QCHTENDBflSP.aSKINQ op vrijdag 6 februari

1976.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : HK
1.

2.

Tsjechische belangatelling yoor Bevolkingsregister
H.C vernam van Mr,
(BuZa), dat van Tsjechische zijde vragen waren
ontvangen over de inrichting van de Nederlandse bevolkingsadministratie.
De Tsjechen zullen wrorden verwezen naar-de Uitgeverij Samson waar enige
geschriften over dit onderwerp zijn verschenen,

:

Gesprek met Mr, Gonsalves

j

PH.BVD ontving gisteren bezoek van Mr. Gonsalves en de heer
.
I
Gesproken is o.a» over de positie van het Bi.lstandsteam. Het is wel duideljjk
dat Justitie (CHI) een yastere greep.op de groep wil krijgen.
Gebleken is, dat Mr. Gonsalves door de heer
niet altijd volledig wordt
* geinformoerd. H.BVD merkt op, dat fricties waren te voorzien. Het Bijstandsteam is indertijd gecreeerd zonder dat men een duidelijk beeld van het fungeren van deze groep voor ogen had. H.BVD is van raening, dat wij in dezen
geen partij raoeten kiezen, maar ons passief dienen op te stellen.
;
Op verzoek van Mr. Gonsalves zal er met ons nader overleg gepleegd worden
over de
-affaire.
3.

Informatiepositie t.a.v. Zuidiaolukkers
PH.3VD nerkt op, dat de activiteit van de groep in de Zuidraolukse
sfeer wel het risico inhoudt, dat men op ons terrein komt. H.BVD zegt, dat
daartegen alleen dient te worden gereageerd, wanneer het duidelijk is dat op
ons terrein (het verkrijgen van politieke informatie) wordt geopereerd.
I.v.m. onze beperkte raiddelen is het belangrijkste dat we alle informatie
krijgen, waarover de groep komt te beschikken.
Naar aanleiding van de opnerking van H.TD dat er aanwijzingen zijn dat het
aantal van de door het Bi.istandsteam geinstigeerde justitiele telefoonacties
gestaag toeneemt, zegt H.BVD dat dit reeds de aandacht van Minister Van Agt
heeft.
•

b.

Studieconfarentie Heelsum (Zie Aurora van 20-1-1976, pt. 5)
I.v.m. de door hem op 1 maart a.s. in Heelsum te houden inleiding over het
Internationale terrorisme. zal H.BVD het op prijs stellen, indien de afdelingcn B en C hem uiterlijk op 20 februari a.s. een lijst voorleggen van
alle bij ons bekende binnen- en buitenlandse terroristische organisaties.
Van elke op de lijst voorkornende organisatie dienen in telegramstijl enirje
bijzonderheden te worden genoemd (omvang, ideologie, wapenfeiten e.d.). Hot
is de bedoeling aan de hand van de lijsten een document op te stellen dat
aan de deelnemers van de eonferentie kan worden uitgereikt.

5.

ID-vergadering

t
ii

.

In een terugblik op de bijeenkomst van J> februari jl. zegt H.BVD over het
verloop daarvan tevreden te zijn.
6.

EEG~bijeenkomst over bestrijdinR van het terrorisme

.'
';

H.BVD zal deelnemen aan deze op 2O-2 a.s. in Luxemburg te houden conforentie.
Juatitie en OOenV. zu3.1en daar ook vertegenwoordigd zijn.
;
7.

CVIN
H.BVD doet enige mededelingen over de door hem gisteren bijgewoonde verga-

!
i
j

deriug.

{

6-2-1976.

.

i

AURORA

OCHTEKDBE3P33KIKG op dinsdag 10 februari 1976
Aanwezig : H.3VD . BV - HC - HD .. H.TD - K/D
Afwezig

: PH.BVD - PH - HK

1. Bezoek PPR-leden aan Helsinki

.

Naar aanleiding van het verraelde in het dagrapport van de
af deling C d.d, 10-2-1976 zal op verzoek var H.BVD door de
af deling B ook aandacht aan eventuele nadere bi jzonderheden
omtrent de reis van de heren
.en
worden geschonken.
2. Militair attache Praag
HC vernam van Binnenlandse Zaken dat is afgezien van de plaatsing
van een Nederlandse militair-attache in Praag. De kostenfactor
heeft hier de doorslag gegeven.
3. Cursus bij_

(H.Q.)

In antwoord op een vraag van HE deelt H.BVD mede dat nog niet
beslist is welke medewerkers aan deze cursus zullen deelnemen.
4. Belastingdienst
Hedenmiddag ontvangt H.BVD bezoek van de scheidende
Directeur-Generaal der Belastingen de heer
diens opvolger de heer
.
5. KAG
H.BVD deelt mede dat de heren Bngelen en
de KAG-leden
en
zullen vergezellen bij hun bezoek a-in
de Britse en Franse dienst in de eerste week vanraaarta.s.

1O februari 1976

en

|
|

j

}
j
|

AURORA
======

OCHTSKDBSSPRBKIKG OT> vri.ldaft 13 februari 1976
Aanwezig: PH.BVD - PH - BV - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : K.BVD

1. Zuidroolukkers

.

I

HC nam deel aan een bespreking o.l.v. Mr.
van Justitie
waarin door vertegenwoordigers van BuZa, CRM en BiZa (O.O.&.V.)
van gedachten werd verwisseld over de personen die in aanmerking
kunnen vorden gebracht om van Nederlandse zijde deel uit te maken
'
van de gemengd Nederland-Zuidmolukse Commissie.
|
2« Aandacht voor (tebouw

•

HD deelt mede dat hedenmorgen bij ons gebouw weer de bekende
van de Rode Hulp werd gesignaleerd. Er werd niet
vastgesteld dat foto's warden genomen. Kogelijk heeft hi 3 kentekena
van rondora ons gebouw geparkeerde auto's opgenomen.
3. Gi jzelingsactiea

I
j
>
•

HK was gieteren aanwezig in de Darner tijdens net debat n.a.v. het |
rapport van de regerihg over de gi jzelinRsacties in Wijster en
Amsterdam. Zowel de Minister van Justitie als onze Minister hebben
;
duidelijk gesteld dat de BVD in deze niet heeft gefaald.
j
PH.BVD had een gesprek met de heer
van Justitie, een
'
ambtenaar O.M., die tijdelijk werkzaara is bij de heer
bij
de Directie Politie. De heer
die een coordinerende rol
vervulde bij de verschillende gi jzelingsacties kon tot zijn epijt
niet aanwezig zijn. De heer
werd geinformeerd over de
afluistermogelijkheden van onze-Dienst. Gezien de tot nu toe
gebleken moeilijkheid on te besterader plaatse tijdens een actie op
het belang daarvan te wijzen zal de heer
voorstellen in het
draaiboetc in de allereerste fase bij de t.a.v. een actie te nemen
maatregelen op te nemen dat de BVD onmiddellijk in kennis raoet worden
gesteld. Daaraan wordt toegeyoegd, dat geen handelingen van de
gi jzelingsplaats mogen worden verricht zonder overleg met de Dienst.

HK was woensdag 11 februari aanwezig in een vergaderinR van de
Adviescommissie Overheidspersoneelsaangelegenheden (A.O.P.).
Behandeld werden de rapporten door verschillende werkgroepen uitgebracht over het f.l.o. Het rapport over de financiele uitkerincsregeling had de instemming van de vergadering. Het rapport beveelt
aan de huidige uitkeringsregeling te vervangen door de uitkeringsregeling voorzien in het Rijkswachtgeldbesluit. De meerderheid van
de commissie ging akkoord met het voorstel voor de BVD een ad-hoc
regeling te treffen, die er op neerkomt dat voor de BVD het f.l.o.
wordt gehandhaafd. Drie leden (de vertegenwoordigers van Financier!
en Algemene Zaken en de plv. DG OP vonden het echter wenselijk aan
de hand van een taakonderzoek vast te stellen welke functies bij de
BVD als f.l.o. -functies kunnen worden aangemerkt. Er wordt nu een
ontwerpadvies voor de Regering opgesteld dat wij vooraf ter kennis
krijgen en dat in een volgende vergadering van de A OP zal worden
besproken.
16 februari 1976.

AURORA

SEIKC op dinsda?r 16 februnri

1976.

: H.BVD - PH.B7D - BV - HC - HD - HE - H.?D - HK
Af wezig : FH

1.
HC deelt raede dat moreen op Schiphol te 10.15 uur arriveert komende
uit New York,
. Hij heeft de bedoeling zich naar
>
Brussel te begeven on net aldaar begonnen Joodse wereldcongres bij
te wonen. Van Belgische zijde (heer
) werd vernomen dat men
hen aan de grens wil ophouden on hem daarna via Zaventhem uit te
'•
leiden. Er loopt tegen
in Bruasel een uit 1969 daterend
,
uitwijzingsbevel.
'
H.BVD deelt mede dat de heer,
hem tijdens de bijeenkomst van >
de hoofden van de Beneluxdiensten vrijdag j.l. mededeelde Sat een
uitwijzingsbevel in Belgie ingevolge het Beneluxverdrag voor Nederland met zich brengt, dat de betrokkene t.a.v. wie dat geldt ook
'
niet in Nederland wordt toegelaten.
,
Het met de heer
tijdens Aurora gepleegde overleg brengt naar
voren dat ingevolge het Benelux-verdrag toelating in Nederland kan
;
worden geweigerd.
I
HC deelt nog mede dat van de heer
werd vernomen dat van
Nederlandse zijde voor toelating als voorwaarden aan
wordt
'
gesteld: het in bezit zijn van een retourticket en het beschikken owr
voldoende finaneiele middelen.
ii
2. Arabisch terrorisme

'

HC doet mededeling omtrent de inhoud van een van
ontvangen
telex betrekking hebbende op een bezoek in Italie in november 1975
van de Saiqa-man
en de uitwijzing in februari j.l. van enige
Marokkanen die met de Saiqa-groep in relatie staan.
3. Cursus bij
H.BVD deelt inede dat voor de a.s. cursue zijn aangewezen de heren
i
»
,
.- en
Benelux
Tijdens de vrijdag 1J februari gehouden bijeenkomst van de hoofden
van de Beneluxdiensten gaf H.BVD een uiteenzetting over onze
recente ervaringen met de gijzelingsacties Wijster en Amsterdam.
Hij ontving het ontwerp van een wet betrekking hebbende op de
Luxemburgse dienst.
Voorte werd van gedachten gewisseld over de door de Raad van
Europese Ministers op 20 februari a.s. in Luxemburg belegde bijeenkomst ter bespreking van de cobrdinatie in Europees verband van
politieactiviteiten t.a.v. gijzelingsacties.
Van Nederlandse zijde wordt aan deze bijeenkomst deelgenomen door de
DG Politic, Mr.
, de DG O.O.&V. Mr.
.en H.BVD.

- 2-

-2 Anti CIA-publicatie
Van het hcofd van de
--station 'kreec H.BVD de me
dat binnenkort zal verschijnen het anti CIA-boek "Nightmare",
mot als ondertitel "The underside of the Nixon years" van de
hfrnd van Anthony Lukas. In dit boek is een passage gewijd
aan Robert Kullen Inc., een Anerikaanse raaatsch^ppij die
undercover activiteiten t.b.v. CIA heeft verricht o.m. in
Amsterdam.
Bespie^eld v;ordt wat ons over dergelijke activiteiten van de
CIA in Hederland bekend is.
H.BVD vertelt het e.e.a. over een gesprek enige Jaren terug met
••

HK zal nagaan wat omtrent Robert Mullen Inc. bij ons bekend is.

18 februari

1976.

AURORA

OCHTSHDBSSPRSKIKG op Tri.ldag 20 februari 1976
'
"—
:
Aanwezig: PH.BVD _ PH - BV - HC - HD - HE .-H.TD - HK

I
i
-

Afwezig : H.BVD

;

1. Detectie-apparatuur
!
'"
'
i
HD deelt mede dat TNO sinds kort beschikt over nieuwe apparatuuri
ter opsporing van bombrieven e.d.. Op 25 februari a.s. wordt
[
hiermede bij ons een deraonstratie gegeven*
;
2. Ambassade Noskou

HE had samen met een medewerker van de afdeling C gisteren een
gesprek met een wachtmeester van de Koninklijke Harechausaee
die deel heeft uitgeraaakt van de bewaking van de Nederlandse
ambassade in Moskou. Er waren enige twijfels t.a.v. zijn
persoon gerezen.
Na enige tijd vertelde hij in contact te zijn gekoraen met een

j

:

'
'
\w di

Hij had met haar relaties aangeknoopt en had haar zelfs, toen
hij net een collega samen dienst deed, in de ambassade binnen
gehaald. Met bedoelde collega wordt door HE ciaandag a.s.
gesproken.
3« Zuidmolukkers
PK.BVD had sairten met HC en CF woensdag 18 februari een gesprek
met cvj Gonsalves, de heer
van de CRI en enige andere
GP.I-medewerkers. Aan de hand van de gegevens waarover de CRI
o.m. uit technische bronnen beschikt betreffende de zaak
werd van gedachten gewisseld omtrent de evaluatie
daarvan.
PH.BVD acht dit van waarde omdat de CRI daardoor raeer inzicht
krijgt omtrent onze benadering van zulk soort zaken.
**• Kaine r c primi ss ie
Van Adni.
en de Kol.
vernam HK dat de bijeenkomst van de vaste commissie voor de inlichtingen-en veiligheidsdiensten op 1? februari j.l., waarin een uiteenzetting
werd gegeven door Adra.
over de taak en de functie van
de \militaire inlichtinp;endiensten. goed is verlopen.
Minister Vredeling hield een korte inleiding. Hoofd LAMID,
Kol*
, gaf na de uiteenzetting van de coordinator enige
inforraatie over het veiligheidsonderzoek bij de krijgsmacht.
5« Terrorietne
PH.BVD deelt mede dat op 1 maart a.s. voor gesprekken met o.m.
BuZa in Den Haag op bezoek komt de heer
. Deze is dc
opvolger van ambassador
die als raedewerker van
Minister Kissinger speciale bemoeienis had met het probleem van
de terreurbestrijding. Van de kant van BuZa is ons gevraagd of
wij aan de bespreking met de heer
willen deelnemen of dat
.wij in eipen verband met hem een gesprek willen hebben. FH.BVD
wil over deze zaak maandag a.s. met K.BVD overleg plegen.
20-2-1976

•
:
;

OCHT3r5B3'jr3EKINa' ort dinrsdar 2^ febrimri 1976
Aanwezig: H.B7D - PH.BVD. - ?H - 3V - I!C - !1D - H3 - H.TD - HK
Afwezig :

1. Uitbreiding Haapse Politie
HC nam gisteren deel aan een vergadering bijeengeroepen door
Hr.
(verdere deelnetners:
O.O.&V.,
Vreeradelinrenzaken en (irensbevrakinj-:,
Koninklijke Marechaussee,
Defensie en drie vertegenwoordigers van Financien).
Er werd een negatief advies uitgebracht t.a.v. het plan do geraeentepolitie Den Haag met vijftig man Marechauesee te versterken.
Cezen zouden raoeten worden onttrokken aan de .grensbev/aking.
De openvallende posten in de grensbewaking zouden moeten worden
overgenomen door douanepersoneel.
2. Amba.ssade Moskou (zie ook Aurora 20-2-197&< punt 2)
HE had samen met een nedewerker van de afdeling C gisteren een
gesprek met een andere wachtraeester van de Koninklijke Marechaussee,
die aan de bewaking van de Kederlandse anbassade in Koskou heeft
deelgenonen. rlij bsvestifide het door zijn collega op 19 februari
gedane verhaal.
3« Gesnrek net coordinator
H.BVD had gisteren een uitvoerig gesprek met Adm.
Aan de orde kwarsen de volgende puntenJ

.

- bijeenkomst van de Kamercoramissie op 17 februari j.l. net de
Minister van Defensie;
- plan LAKID tot forroatie van een volgploeg. Ondankseen hieronitrent
uitgebracht negatief advies v/il de LAKID dit toch doorzetten.
H.BVD vreest doorkruising van onze activiteiten. Sr zal binnenkort
een gesprek plaatsvinden van H.BVD met de coordinator, Hoofd LAKID,
Kol.
en Lt.Kol.
;
- dienstverlening van ons aan W.K.C.. HK zal hieroratrent contact met
Adm.
opneraen;
- de positie van de coordinator i.v.rr.. een in de defensiestaf te
forneren inlichtin^enelement. Naar verwachting zal de coordinator
zich ook van een kleine staf voorzien.
k. Terrorisne
H.BVD was vrijdag aanwezig in een bespreking ter voorbereiding van de
Kinistersconferentie van de LX3-landen over het terroristic. Een
belangrijk aandeel hadden daarin de heren
van de Bondsrepubliek, de plv. Secretaris-Generaal vnn het Hone-Office en de
heer
, Directeur Generaal van de Surete National.

•- 2 J-'en kvarr. in de ver£"deriiv; ovoreen, dit do sap.enwerking tussen de
veilir^heiclndiensten niet aan t?.e orde zal komen. Dezc werd algeneen
j-oed geacht. 2r werd een verk£;roop peforneord (tv;ee vertegenwoordi t ~;ers
per land) die gaat fortnuleren tot v;elke uitspraken de Ministersconferentie zal r.oeten koraen.
De uitkomst van dit beraad wordt vooraf besproken in de vergadering
van de vertegenwoorclicers, die vrijdag J.I. bij elkaar waren.
5. Agenda
- 1 maart des oiddags krijgt H.BVD bezoek van de plv. DG van de
Japanse Rationale Fblitie ' cle'heer
;
- 2 naart komt op bezoek het plv. Hoofd HI 5 die met H.BVD wil spreken
over HATC-aanselecenheden;
'
- ** naart CVIl-'-vercadering . K.BVD vraagt HC een bijdrage te verzorgen.

februari 19?6

AU30RA

OCHT3KD3ESPRSKIEG op vri.ldap; 27 februari 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - HC - HD - HE - HK
Afvrezig : H.TD

1. "error!sine
HC ontving gisteravond een bericht van
dat
zich
mogelijk in Amsterdam ophoudt. Hij vraagt zich af of er enige
relatie zou bestaan met een 'ander bericht dattwee Irakezen enige
dagen terug bijzondere belangstelling voor het gebouw van de
Israelische ambassade in Den Haag aan de dag legden. Van
werd. mededeling ontvangen dnt men in de kring van de Sa'iqa
vastbesloten zou zijn oo de vier in Nederland gevangen zittende
Sa'iqa leden te bevrijden. Ontrent beide berichten zijn de
betrokken autoriteiten geinforneerd.
2. Zuidraolukkers
HC nam gisteren deel aan een bespreking o.l.v. Mr.
over de opdracht die moet worden gegeven aan de genengde NederlandsZuidraolukse commissie.
J>. BeveiliEingsinspecteura
HD deelt mede dat vandaag de eerste van vijf bijeenkocisten plaatsvindt met de BVI's. Vannorgen wordt een inleiding over spionage
gehouden. Vantniddag over het terroristic.
*f. WKC (Zie ook Aurora 2U-2-1976 pt. })
HK had een gesprek met Adm.
die hij informeerde over
hetgeen nodig is voor H.BVD ora een bijzondere last voor het
afluisteren van telefoongesprekken te verkrijgen.
5. Gi.i'zelinpisacties (Zie ook Aurora 13-2-1976 pt. 3)
In aansluiting op het gesprek dat H.BVD enige tijd terug met
de heer
van Justitie had deelde deze hem mede dat het
voornemen bestaat bij de Algetnene Inspectie van de R.P. een
Stafgroep samen te stellen, die bijstand kan verlenen aan de
betrokken districtscomtnandant van de R.P. , wanneer zich in diens
gebied een gijzelingsactie mocht voordoen.
6. Buitenlandse relaties
H.BVD deelt mede dat in het nidden.van dit jaar de vertegenwoordiger
van
en die van
in Den Haag een andere bestemrnine
zullen krijgen.

27 februari 1976.

OP dlnH;la>- 2 niart 1976.
iveiii-: II. 3V1J - PH - 3V - II. C - H.D - H.I3 - II. TD - K/D
Af'-res-i.n : PJI.3YD - -IK

*.

Hevsweek
Oesproken wordt orer de aandacht die in een aantal dagjbiadto word! geyijd aan
den artikel, dat rerscheea in nwtt Aaeriftaansev weekblad "Vetroxreek? OT«r o.a.
de Ruaeiacha infiltratie in de NAVO-Btrijdkraehten. N.a.T. dlt artifcfti ».nfe~
ving H.BVD een telefoontje Tan de beer
CBuZaJ eft we-rd- een journa
list ran "Bet Parool" bij afweKigjbo&d ran HK door K/D to wooartJ gestaan.
H-BVD is ran owning, dat he* Newsweek-«rtik»I , xo>als dit in de Nederlandse
bladen wordt geciteerd, niet an oerieux kan worden genomen.

2.

_

(

H.TD deolt enige bijzonderheden nede. betreffende zijn bezoek aan
en
aan d« interceptiedienst van de Bundesgrenzschutz. Verwezen wordt naar zijn
3,

Studiecrmferentie Heelsua (Zie ook Aurora van 6-2-1976, pt. k)
H.3VD hield gisteren zijn aangekondigde inleiding over het Internationale
terrorisme. N.a.v. een door hen geraaakte opnierking, dat wij dik'.vijls raoeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van voor ons interessante gegevens van
reeds ?iangehoude:i verdachten, ontspon zich een uitgebreide discussie. Van
politier,ijde //erd gsadviseerd in dezen geen beroep te doen op de recherche,
m-iar gebruik ;aakende van artikel 111,3 van ons KB de Korpschef en de IDair.bter.aren in te schakelen. Van OH-zijde bleek nen niet geporteerd voor een
. lorwele regeling voor deze gevallen. H.BVD constateerde dat er algemeen
be^rj.p bestond voor onze speciale behooften. Hij acht hst nuttig, dat in het
ontwarp voor de BVJ-wg^t aan dit punt ook aandacht wordt besteed.

!f.

Japans hezoek
ontving K.BVD bezoek van de plv. DG van de Japanse Nationale
Poll tie, de heer
, .die yergezeld vnxs van de heren
en
. In verband m.et enige door de Japannors ter tafel gebrachte onder'A-erpen vroeg ir.3'/D de heer
bij het gesprek aanwezig te zijn.

5.

LAMID
H.3VD doet enige mededelingen betreffende het op 27 februari jl. door he.-n,
H.C en H.E or.dor leiding van de coordinator gevoerde gesprek net de LAMID
over de door de;ie dienst ts entarneren volgacties. £oals werd ver'.vacht
trt?.chtte de heer
nicer vrijheid te verkrijgen voor LAMID-activibel Lor;
"buiten het hek".
H.1JVD heeft zich op het standpunt gesteld, dat alleen in uitzonderingsg?valien en in overleg rset ons van een gezainenlijk BVD-LAMID optreden buiten
hot hak sprake kan zijn. Er volgt hierover nog een nader gesprek van H.BVD
net Hoofd LnMID en admiraal
.

rnaart 19?6.

AURORA

OCHTEKDBKSPREKING op dinsdag 9 maart 1976
Aanwejzig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H..TD „ HK
Afwezig : PH

1, Terrorisme

«

Naar HB mededeelt werd voor bet Weekend van
een bericht
ontvangen dat een groep Turken samon met enige personen van
andere nationaliteit bet voornemen zou hebben aanslagen te plegen
op consulaten van Turkije in West-Duitsland of in andere
West-Europese landen.
De betrokken instanties werden geinformeerd.
Tijdens de Heelsum-conferentie over gijzelingen maakte H.BVD
een afspraak met de psychiater Dr.
voor een bezoek aan
de Dienst op dinsdag 20 april te 10.OO uur.
Dr.
zal dan een korte inleiding houden waarna een ronde
tafelgesprek zal plaatsvinden.
H.BVD vraagt de betrokken afdelingsboofden aan HK te melden wie
zij aan de bijeenkomst willen laten deelneraen. De gedachten gaan
uit naar een groep van niet meer dan 15 personen.
PH.BVB vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn dat onderzijds
enige informatie wordt verstrekt over terroristieche groeperingen,
waarmede Dr.
nog weinig te maken heeft gehad.
2. Mr. Sinthoven
H.BVD vestigt er de aandacht op dat Mr. Einthoven 50 maart a.s,
80 jaar wordt. Hijzelf zal op die datum met vakantie zijn.
Toen Kr. Einthoven 75 jaar werd is een kleine delegatie vanwege
de Dienst o.m. vertegenwoordigers van de C.v.O. en van OVBZ-II
en van het Spionnetje bij hem op bezoek geweest.
H.BVD wil gaarne van de afdelingshoofden weten of zij iets
dergelijks ditmaal wederoci wenselijk vinden.

9 maart 1976.

!
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rTISNDB^oPaSKIHG op vrijdar: 12 maart 19?6
PH
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BO - HC - HD - H3 - H.TD - UK
Afwezig :......
1. Andiobeveilising
HD naakt gewag van een verzoek van Algeaene Zaken ora ecn audiocontrole uit te oefenen t.a.v. het pand Binnenhof 20.
Dit is t.z.t, besterad voor de Minister-President en zijn staf.
Alvorens deze (begin 197?) er in trekt wordt het tijdelijk ter
beschikking gesteld aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
die het zal gebruiken voor bijeenkoosten in het kader van de
Europese samenwerking.
.
•
Er wordt uitvoerig gesproken over de vraag of wij aan het verzoek van Algeraene Zaken moeten voldoen. Dit raede omdat de tucsentijdse contrples tijdens het gebruik door 3uitenlandse Zaken door
de Beveiligingsgroep van dit Kinisterie zullen worden gehouden.
H.BVD wil gaarne weten hoe de situatie van de beveiliging zal
liggen nadat t.z.t. de Minister-President het gebouw in gebruik
zal hebben genoaen. Hierbij gaat het in het bijzonder on de
Treveszaal, die weer gebruikt zal worden voor de vergaderingen
van de Ministerraad. Het voornemen bestond deze zaal voor publieke
bezichtiging open te stellen op tijden dat dit aiogelijk is.
HD en H.TD zullen ingevolge het verzoek van H.BVD overleg plegen
met de terzake verantwoordelijke aaibtenaren van Algemene Zaken en
van Buitenlandse Zaken.
2. Beveiliging 2e Kamer
HD had dezer dagen een gesprek met de heer
, Dir. van
Diensten van de Tweede Karaer, die vergezeld was van 2 raedewerkers.
Gesproken werd over de beveiliging van de Tweede Kaner.
H.BVp raeent dat deze veel voortgang heeft geinaakt en dat wij ons
er over kunnen verheugen, dat, hoewel deze geaien de aard van het
gebouw niet optiraaal kan zijn, toch een duidelijke preventieve
functie vervult.
3. Agenda
Volgende week heeft H.BVD een gesprek met Minister Van Doom van
C.R.H. over de Zuid,Holukkers.
Gezien de uitspraken die deze Minister deze week deed over de
Marokkaanse Amicales vraagt hij IIC he.-n de recente £e>;evens over
deze organisatie voor het gesprek met de Minister ter beschikking
te stellen.

12 maart 19?6.

AURORA
======

OCHTSNDBESPRSKING op dinsdag 16 maart 1976
Aanwezig: H.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : PH.BVD

1. Actie contra BVD

.

HD meldt dat in het flatgebouw in Zoetermeer alwaar de chauffeur
:
woont vrijdag 12 maart-pamfletten verden aangetroffen
waarin gewezen werd op het *feit dat Molenaar een 3VD-er is.
Er werd daarin tegen hem gewaarschuwd en hij werd voor een verrader
uitgemaakt.
Waarschijnlijk hebben wij te doen met een aetie van de bekende
van de Rode Jeugd, die hierbij gebruik kan hebben
gemaakt van de hulp van studenten van de Sociale Academie.
Tijdens de Aurora-bijeenkorast wordt HD gemeld dat de auto van
, een zwarte Volvo, is aangetroffen in de buurt van
onze garage aan de Johan van Oldenbarneveltlaan.
H.BVD spreekt de hoop uit, dat wij, bij alle onaangenaamheden die
deze contra-BVD-acties met zich brengen, het hoofd koel houden en
ons niet tot onjuiste reacties laten verleiden.
2. Mr. Binthoven (zie Aurora 9-3-1976 punt 2)
H.BVD had gisteren telefonisch contact met Mr. Einthoven. Deze
decide hem mede op J>0 maart a.s., de dag waarop hij 80 jaar wordt,
uitstedig te zullen zijn. Er zal dus geen delegatie vanwege de
Dienst bij hem op bezoek gaan. H.BVD heeft Mr. Einthoven uitgenodigd na de opening van het nieuwe gebouw in de tweede helft van
dit jaar eens een bezoek aan de Dienst te brengen.
J. Terrorisme
H.BVD woonde gisteren een ASTA-vergadering bij. Besloten werd tot
het instellen van een sub-groep ter bestudering van de vraag welke
voorzieningen raoeten worden getroffen om bij gijzelingen e.d.
de mogelijkheid te openen dat bijzondere zaken (b.v. kogelvrije
vesten, afluisterapparatuur e.d.) ter beschikking komen.
De gedachten gaan er naar uit t.z.t. een coordinator aan te wijzen
die bij het beleidscentrum zich met dergelijke zaken gaat bezighouden.
H.TD zal namens de Dienst in de vermelde sub-groep zitting nemen.

17-5-1976.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 19 maart 1976.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - K/D
Afwezig

: HK
*

1. Actie contra B.V.D. (zie Aurora 16-3-1976, pt. 1).
HB meldt, dat de bekende
op 16 maart j.l. werd
waargenomen in d« buurt van het woonadres van twee van onze
medewerkers in Wassenaar. Op een vraag van H.BVD zegt HD,
dat onze chauffeurs over de actie van
c.s. zijn
ingelicht. Alle personeelsleden worden heden door de BVA per
circulaire op de actie geattendeerd.
2. Ri.lkspolitie.
PH.BVD, HC en H.TD hadden gisteren een gesprek met Mr.
(Justitie) en overste
van de Rijkspolitie
over enige voorzieningen die bij de Rijkspolitie zullen worden getroffen in geval van gi.izelingeu. Het ligt in de bedoeling een vijftal Officieren van R.P. aan te wijzen die in dergelijke gevallen aan de betrokken Districtscommandant zullen
worden toegevoegd. Deze groep zal met ona in contact worden
gebracht. Opgemerkt wordt, dat deze regeling alleen voor de
gemeenten met Rijkspolitie zal gelden en b.v. niet voor kleine
gemeenten met eigen gemeentepolitie.

3.
PH.BVD doet enige mededelingen over het bezoek dat door hem en
HC in Parijs aan
en
werd gebracht.
19 maart 1976.

AURORA

OCHTEKDBEGPREKIHO op dinsdag 23 maart 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HE - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1. Cursus voor ID-medewerkers
HE ontving een notitie van KCP opgesteld in over-leg net
BOP waarin naar voren wordt gebracht dat het nuttig is in
het najaar 1976 of in het voorjaar 1977 weer eens instructieve bijeenkorasten te houden voor medewerkers van de IDen.
Deze zouden dan mogelijk wederom in Garderen, waar deze in
1973 werdeh gehouden, kunnen plaatsvinden.
Met instemming van de Aurora-deelneraers verklaart H.BVD
zich akkoord met het beleggen van deze bijeenkorasten.
HE die het punt naar voren bracht zal EO vragen sanen met
de afdelingen B en C een programraa op te stellen en na te
gaan of het conferentieoord in Garderen in de vermelde
perioden ter beschikking staat.
2. Bijzondere lasten
I.v.m. de Paasdagen volgende maand en het felt dat H.BVD
direct na terugkomst van vakantie op 20 april het Ministers
pad met de bijzondere lasten moet betreden vraagt HK
HB en HC uiterlijk 7 april a.s. aan K/D de benodigde
gegevens ter beschikking te stellen.
3« Panoraoa
Aangezien eind deze maand de zesmaandelijkse periode voor
het Panorama afloopt vraagt HK alle afdelingshoofden hem
de concepten hiervoor zo mopelijk direct na Pasen uiterlijk
23 april ter beschikking te stellen.

k. DSC
HK bleek dat de journalist
die wij
kennen vanwege het Elsevier-artikel over de gijzeling in
de Franse ambassade en die toen in Parijs werkzaan was voor
het Reformatorisch Dagblad uitgenodigd is voor de dezer
dagen op de Bilderberg plaatsvindende orienteringsconferentie van het DSC. HK heeft de aandacht van Hej.
, die
behoort tot de staf van het DSQ op
> die
thans free-lance o.m. voor "ros Aktua werkt, gevestigd.
Hij zal een volgende maal niet meer worden uitgenodigd.

- 2-

- 25« Terrorisne (Zie ook Aurora 9.3-1976 punt 1)

*

I.v.m. de lezing, die Dr.
op 20 april voor een
i
aantal medewerkers van de Dienst zal houden, vraagt H.BVD
aan HK met deze in contact te treden ora na te gaan of
'
e.e.a. klopt. HK herinnert de afdelingshoofden aan het
•
verzoek van H.BVD hem op te geven welke medewerkers zij
voor het bijwonen van de inleiding van Dr.
naar
voren willen brengen.
.
6. Bespreking net O.O.&V.
Hedenmiddag vindt te 1*t.30 uur de periodieke bespreking met
O.O.&Vl plaats, waaraan H.BVD, PH.BVD en HK deelnemen.
H.BVD overweegt in deze bespreking in de toekonst ook wat
feitelijke informatie zoals dat ook in de P.G.-vergadering >
geschiedt te geven over zaken die van belang zijn.
j
Bij 0.0.&V. zijn dit vooral zaken omtrent mogelijke
!
ernstige verstoringen van de openbare orde.
?
7. Volgploeg LAKID
'
.
s
Horgen heeft H.BVD samen met HC en HE een afsluitend
'
gesprek met Ada.
, Kol.
en Lt.Kol.
over de plannen tot informatie van een volgploeg bij de
LAMID. Hierover vindt in Aurora een korte gedachtenwisseling plaats. De betreffende stukken worden de betrokken
i
afdelingshoofden ter beschikking gesteld met het verzoek
[
H.BVD voor morgenmiddag comcientaar ten aanzien van de
volgploegplannen te geven.

23-3-1976

.

•

[
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AURORA

OCHTEKDBESPREKiriG op vri.ldag 26 maart 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HO - HE - H.TD - HK
Afwezig : -.——

.

1. PB-zitting CPN
HB deelt enige bijzonderheden mede omtrent de op 20 en 21 maart j.l.
gehouden PB-zitting van de CPN.
2. Vejlipheidsincident in Canada
HD doet mededeling van een veilipheidsincident in Canada betrekking
hebbende op e'en ex-Kato medewerker die gegevens omtrent een Nato
verdedigingssysteeia ter beschikking heeft gesteld van de Chinese
Volksrepubiiek.
3* Cursus yoor ID-medewerkers (Zie Aurora 23 maart 1976 punt 1)
HE deelt mede dat de beschikking kan worden verkregen over het
conferentieoord in Garderen in de laatste week van november en de
eerste week van december van dit jaar. Bezien wordt of in deze periode
een cursus voor ID-raedewerkers kan worden georganiseerd,
*». DSC (Zie Aurora 23 maart 1976 punt *f)
PH vertelt het e.e.a. over zijn belevenissen tijdens de conferentie
van het DSC op de Bilderberg dinsdag en woensdag j.l. en over de
journalist
met wie hij kermis tnaakte.
5» Gesorek met Minister van Doom
H.BVD had dinsdag 23 maart j.l. een gesprek met Minister van Doom.
Er werd een regeling getroffen betreffende de behandeling bij CHH
van gevoelige rapporten betreffende de Zuidmolukkers.
Ook werd van gedachten gewisseld over de Karokkaanse Amicales.
6. BeBpreking net O.O.&V* (zie ook Aurora 23 maart 1976 punt 6)
23 maart j.l. vond de derde periodieke bespreking met 0.0.&V. (heren
en
) plaats.
O.m. werd van gedachten gewisseld over de beveiliging van kerncentrales. H.BVD acht deze gesprekken nuttig voor de samenwerking
met 0.0.fcV. Verwezen wordt verder naar het verslag over de bijeenkonst van IIK.
7. VNA
Van Antilliaanse zijde werd het verzoek gedaan de heer
wederon (voor een periode van anderhalf jaar) bij de VNA te detacheren
H.BVD heeft konbaar ger.aakt dat dit niet mogelijk is. Hij vindt v;el
dat wij de VNA door detachering t.z.t. aan een andere medewerker
moeten helpen. Over enige tijd zal warden nagegaan wie hiervocr in
aanmerking komt.

- 2-

- 28. Terrorisms (zie ook Aurora 23 maart punt 5)
HK had contact met dr.
die bevestigde op 20 april een korte
inleiding bij de dienst te zullen houden, waarna een discussie zal
Tolgen.
9« VolFTPloeg LAKID (zie ook Aurora 23 maart punt 7)
Het gesprek van H.BVD met Adm.
en Kol.
is niet doorgegaan. Het is uitgesteld tot nader order en zal dan plaatsvinden in
aanwezigheid van de opvolger van Kol.
.
Adm.
heeft H.BVD medegedeeld dat de beperking van de
activiteiten van de militaire diensten tot het kazernehek gehandhaafd
blijft. De coordinator sprak hierover met de Chef van de Generale
Staf Lt.Gen.
Hedenmorgen heeft H.BVD nog een gesprek met Adm.
:.
10. Portugal en de Kato
Van Portugese zijde is de benoeming van een nieuwe militaire vertegenwoordiger bij de Nato bekend genaakt. Dit is de Gen.
>•
Deze wordt als betrouwbaar aangeraerkt.
• Het ligt in het voornemen de beperking dat Portugal geen geheime
Kato-stukken ter beschikking werden gesteld op te heffen en de grens
te verleggen naar Cosmic/Top Secret.
HD deelt mede dat hij de volgende week een zitting van het Nato
Security Committee zal bijwonen. H.BVD spreekt de verwachting uit
dat daar ook een vertegenwoordlger van- Portugal aanwezig zal zijn.

26 maart

-- r

1976.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 30 maart 1976
Aanwezig:PH.BVD - PH - HB - HC - DIB - HE - HK
Afwezig :H.BVD - H.TD

1.
HB vestigt de aandacht op een bericht in de Volkskrant van
heden betreffende de arrestatie van Gen. Hallett^ hoofd van de
Italiaanse militaire inlichtingehdienst eh van diens assistent
Kap. La Bruno. Zij worden er van beschuldigd de verdachten van
een bomaanslag in 1969 in Milaan geholpen te hebben Italic te
ontvluchten.
2
2. Ambassade Hoskou (Zie ook aurora 2^-^-1976 punt 2)
HE doet een relaas omtrent de vrouwenaffaires van enige wachtmeesters van de Koninklijke Harechaussee aan vie in Hoskou de
bewaking van de Nederlandse ambassade was toevertrouwd.
3» Nieuwe gebouw

.

.

PH geeft te kennen van mening te zijn dat net nuttig is net
personeel van de dienst enige informatie te verstrekken omtrent
het nieuwe gebouw en de afdelingen die daarih worden gevestigd.
De vraag is op welke wijze dit het beste kan geschieden.
De voorkeur van de Auroradeelnemers gaat uit naar een circulaire
vanwege de dienstleiding die dm deze een aantrekkelijke vorm te
geven mogelijk in overleg met de redactie van het Spionnetje
kan Worden opgesteld.
Het uit 1957 daterende introductieboekje dat werd opgesteld voor
nieuwkomers kan t.z.t. worden herschreven en aangepast aan de
huidige situatie.

JO maart 1976.

