AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.1dag 2 juli 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - HC - HD - PHE - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1. Havenstaking
Gesproken wordt over de staking van gistermiddag in de haven van
Amsterdam en Rotterdam. Niet is gebleken dat de CPN in deze staking
een beslissende rol heeft gespeeld.
2. Kaping vliegtuig Air France
Tot de vrijgelaten passagiers van het thans in Entebbe (Oeganda)
vastgehouden vliegtuig behoren ook de ambtenaar vari Binnenlandse
Zaken de heer
en zijn echtgenote. HC deelt mode dat de
heer
dit weekend in Nederland verblijft; er zal net hem een
gesprek worden gearrangeerd. Mevrouw
heeft reeds enige bijzonderheden over het verloop van de kaping verstrekt.
3. Reisbeperking Ruseische Ambassadeur
HC nam met vertegenwoordigers van de drie militaire diensten deel
aan een bespreking met de Directie Europa van BuZa over (o.a.) de
reisbeperking in het gebied van Den Helder. H.BVD is voornemens
maandag a.s.met *e Minister te spreken over de politieke druk die
vordt uitgeoefend om aan de wensen van de Russen t.a.v. de opening
van een consulaat in Rotterdam en ruimere visaverstrekkingen tegemoet te komen.
k. Vakantiewoningen voor de DDR
Door de BVA van Sociale Zaken werd bij de afd. D geinformeerd of on.iets bekend is van een Nederlander die Minister Boersma tracht te
interesseren voor de geprojecteerde bouw van Nederlandse vakantiewoningen in de DDR.
H.BVD verzoekt onze Minister te inforneren indien wij aan Sociale
Zaken gegevens verstrekken.
5. DSM
HD vernam dat de heer
, Hoofd Beveiliging en Bewaking van
DSH per 1.10.1976 ontslag is aangezegd. De heer
gaat tegei
dit ontslag in verweer. BOP is ingelicht.
- 2-

- 26. Interview Minister-President
In een interview met de HRC (opgenomen in het nr. van 1.71976)
heeft Drs. Den Uyl naar aanleiding van het Berufsverbot in de BRD
gezegd het af te keuren, dat iemand op grond van zijn politieke
overtuiging van overheidsfuncties kan worden uitgesloten. Gezien de
activiteiten van het "Comitee" tegen het Berufsverbot in de BRD
en de politieke agitatie h.t.l. tegen de Duitse maatregelen verzoekt H.BVD aan BV per telex bij Dr.
te informeren of het bewijs kan worden geleverd dat de DKP de hand heeft in de protestbewegingen in de BRD en de buurlanden.

5-7.1976

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 6 juli 19?6
Aanwezig: H.BVD -

PH.BVD _ BV - HC - HD - HE „ H.T0 - K/D

Afwezig : PH - HK

1. Inforroatie van de politie omtrent afluisteracties
H.BVD deelt raede dat een Korpschef van Getaeentepolitie verzocht hem
in te lichten wanneer de Dienst in zijn ressort bepaalde telefoongesprekken afluistert. H.BVD etelt zich op het standpunt dat aan dit
verzoek niet kan worden voldaan. Niet oradat tegen de persoon van
deze Korpschef enig wantrouwen bestaat maar omdat het hier het gebruik van geheime middelen betreft ten aanzien waarvan - ook met het
oog op de verhouding tot de betrokken Ministers - de grootste geheimhouding dient te worden betracht. Wanneer uit onze acties gegevens worden verkregen die voor de politie in het belang van de handhaving van de openbare orde of voor de opsporing van strafbare
feiten van belang kunnen zijn, kan worden overwogen de politie daarvan op de hoogte te stellen. Mede gelet op het zwaarwegende belang
van de bronbeacherming dienen dergelijke gevallen steeds in overleg
met de Dienstleiding te worden beslist.
2. Zuidmolukkers
Tijdens het gesprek dat H.BVD gisteren op zijn "machtigingsronde"
had met Minister Van Agt bleek dat deze laatste niet bekend was met
enige ontwikkelingen in de Zuidmolukse sfeert waarvan hij in verband
met zijn politieke verantwoordelijkheid niet onkundig kan worden gelaten. PH.BVD merkt op dat Mr. Gonsalves op de hoogte is en dat ook
de Regering werd ingelicht. H.BVD heeft met Minister Van Agt afgesproken na diens vakantie, medio augustus a.s., op deze zaak te zullen terugkomen. HC neemt op zich, tegen die tijd een overzicht, waar
in mede aandacht aan de beleidsaspecten wordt besteed, gereed te
hebben.

7 juli 1976

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op vri.ldag 9 .lull 1976.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - BO - HC - HD - K - H.TD -K/D.
Afwezig

: PH - HK.

1. E-XIII.
De heer
treedt per 1 november a.s. in zijn nieuwe functie
bij de afdeling C. Op verzoek van H.BVD zal HE er voor zorgdragen
dat over zijn opvolging bij E-XIII een interne circulaire verschijnt.
2. CVIN.
PH.BVD doet enige mededelingen betreffende de gisteren door hem
bijgewoonde bijeenkomst van het CVIN* De volgende vergadering zal
plaats vinden op 9 September a.s. te 14.00 uur.

3.
Uit de ochtendbladen blijkt dat de P.G. bij het Oerechtshof in
Amsterdam de Rijks'recherche heeft opgedragen een onderzoek in te
stellen naar nieuwe onthullingen over het oorlogsverleden van de
heer
. Uit~
blijkt dat de BNV-bescheiden over betrokkene indertijd zijn overgedragen aan het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Voorshands wordt geen aanleiding
aanwezig geacht deze documenten of een copie daarvan op te vragen.
Mocht het recherche-onderzoek zich tot deze gegevens uitstrekken
dan kan dit punt opnieuw worden bezien.

9 juli 1976.

AURORA

OCHTENDB'aoPREKING op dinadag 13 .iuli 1976.

Aanwezig : H.BVD - BO - HC - HD - HE - H.TD - K/D
Afwezig

: PH.BVD - PH - HK.

1. Bezoek Qromyko
HC deelt mede dat de Russische Minister van Buitenlandse Zaken
Gromyko in oktober a.s. voor een bezoek in Nederland wordt verwach.1
2. Diengtverlening door inlichtingenofficieren •
Onlangs bleek dat een inlichtingenofficier verbonden aan een der
Oosteuropeee vertegenwoordigingen h.t.l. zijn intermediair verleende bij de verstrekking van een visum aan de echtgenote van een
Tweede Kamerlid. Naar aanleiding van dit geval verzoekt H.BVD in de
afdeling B. en C. eens na te gaan welke andere gevallen van bijzondere dienstverlening van Ooatblok-inlichtingenofficieren aan politiek prominente Nederlanders bekend zijn of worden in de periode
mei tot en met augustus van dit jaar. Afhankelijk van de uitkomst
daarvan en rekening houdende met de bronbescherming zal dan nader
worden bezien welk gebruik van een dergelijk overzicht kan vorden
gemaakt.
.
.
3. Afdelingsbesprekingen
Gedurende de vakantie van PH.BVD houdt H.BVD de wekelijkse besprekingen met de afdelingsleidingen van B, C, D, E en TD, zij het dan
in verband met andere afspraken eventueel op andere dagen en uren.
In afdelingsaangelegenheden van eenvoudige aard kan met telefoniscli
overleg worden volstaan.

13-7-1976.

AURORA

OCHTEKDBSPSHEIO^G op vrijdaE 16 juli 1976
Aanwezig: H.BVD - HC - HD - HE - H.TD _ K/D
Afwezig : PH.BVB - FH - HK - BO

1. Journalist
Aaneluitend op het vermelde in het C-dagrapport van 15 juli 1976
rcerkt HC op dat de daarin genoemde journalist
in
december 1975t in een artikel, verschenen in "Vrij Nederland"
de (operationele) namen van enige van onze medewerkers in de
Zuidmolukse efeer publiceerde.
2. Beveiliginp: "pebouw 15"
HD dealt mede dat de heor
er heo op attendeerde dat
enige materielfe voorzieningen, getroffen voor de bevciliging
van ons nieuv/e gebouw, voor verbetoring vatbaar zijn. De BVA is
ingelicht.
H.BVD- met Minister
H.BVD heeft woensdag 21 juli a.s. cen gesprek met de Minister
en verzoekt eventusel voor bespreking in aansierking komende
stukken tijdig aan hem voor te leggen.

16.7.1976

AURORA

OCHTENDBESPHEKING op dinsdag 20 juli

1976.

Aanwezig t H.BVD - HB - P.HC - HD - HE - H.TD - K/D.
Afwezig

: PH.BVD - PH - HK.

1. Contacten Rode Hulp met Paleati.inen.
Daar nog steeds niet duidelijk is wat door een Israelische
regeringsvoordvoerder tijdens een op 11 juli Jl. gehouden persconferentie gezegd is over de relatie tussen de "Rode Hulp" en
het "Volksfront voor de bevrijding van Palestina", verzoekt H.BVD
aan HB te verifieren of van Israelische zijde ten onrechte informatie kan zijn vrijgegeven die afkomstig is uit inlichtingenkanalen.
2. Verhuizingen in "gebouw 23".
H.BVD deelt mede dat door wijzigingen in de aanvankelijk geprojecteerde herindelihg van het "oude" gebouw de interne verhuizing
die daar zal plaatsvinden uitgesteld wordt tot de tweede helft
van augustus.
3« Ministerraadcommisaie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensteni
H.BVD deelt mede dat de Minister-President voornemens is in de
Mi'nisterraad voor te stellen een ministeriele cpmmissie voor de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het leven te roepen. In
deze commissie zouden dan, naast de Minister-President,de Ministers
van Binnenlandse Zaken, van Defensie, van Buitenlandse Zaken, van
Economische Zaken en van Justitie zitting nemen. Minister
De Qaay Fortman heeft H.BVD gevraagd in de op woensdag a.s. te
houden bespreking zijn oordeel over het voorstel van Drs. Den Uyl
kenbaar te maken.

21-7-1976.

AURORA

OCHTEND3SSP3EKING op vrijdag 23 juli 1976
Aanwezig: H.BVD - HB - HC - HD - HE - H.TD - K/D
Afwezig : PH.BVD - PH - HK

1. ElsevierB Magazine over Bode Hulp
HBvestigt de aandacht op het artikel "Nederlandse hulp aan Palestijnse terrorlsten" in Elseviere Magazine van 2'v juli 1976.
De schrijver,
, heeft duidelijk gebruik gemaakt van
goed gei'nformeerde (overwegend) open bronnen.
2« IDB-belangstelling voor bezoek DDE-Minister
HD vernara dat de BVA van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
door de heer
verzocht werd raedewerking te verlenen voor
de verkrijging van bepaalde gegevens in verband met het officiele
bezoek van de Oostduitse Minister Otto Arndt aan Nederland ter
ondertekening van een luchtvaartovereenkomst. H.BVD vindt het een
nornale zaak dat de BVA voldoet aan een dergelijk verzoek.
Overigena acht hij de aanpak van deze zaak door de IDB niet bijzonder gelukkig. Voor de verkrijging van bepaalde informatie rond~
om officiele bezoeken kan een beroep worden gedaan op ambtelijke
instanties en diaat men geen volgacties te organiseren, zoals de
IDB in dit geval wilde.
5» Gesprek H.BVD met Minister
H.BVD doet enige mededelingen omtrent hetgeen door hem op 21 juli
j.l. met Minister De Gaay Fortman werd besproken. Verwezen wordt
naar zijn verslag van deze bespreking. x
4. Europese terreurbestrijding
Op voorstel van de heer
zullen de hoofden van de
Europese diensten begin September in Brussel (inforrneel) bijeenkomen ter bespreking van het standpunt dat door deze diensten zal
worden ingenomen op de bijeenkomst van de werkgroep inlichtingen
(veiligheidsdiensten en politievertegenwoprdigers) die in de tweede
helft van September onder voorzitterschap van H.BVD in Den Haag zal
worden gehouden. Op de bijeenkomst in Brussel zal' tevens aandacht
besteed worden aan de beveiligingssituatie bij de EEG-Minieterraad.

26 juli 1976

OCHTWDBESPRSKING op dinsdag 2? Juli 1976

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

1. Teleprraafbericht
Gesproken wordt over een bericht voorkomende in de "Telegraaf" van
hedenmorgen, waarin onder het hoofd "Koskou nu weer op goede voet
met de CFK" o.a. melding wordt gemaakt van bezoeken van
Paul de Groot aan de Russische Ambassade in Den Haag. Op verzoek van
H.BVD zal door HB worden nagegaan wat door ons in het verleden over
de contacten van de CPN met de Russische Ambassade aan de Hegering
en aan het CVIN is ge'rapporteerd.
2. Japanse Ambassade
H.BVD ontving gisteren bezoek van de heer
Tokio terugkeert en die zijn opvolger, de heer
voorstellen.
3» Kamervragen betreffende Russisch

die binnenkort naar
, kwam

consulaat

H.BVD vestigt de aandacht op het antwoord dat door Minister
Van der Stoel d.d. 15 juli j.l. is gegeven op de vragen van de
Kamerleden Kombrink en Epema-Brugman betreffende o.a. de eventuele
vestiging van een vertegenwoordiging van de Sovjetunie in Rotterdam.
In dit aittwoord wordt het afwijzende standpunt van de Nederlandse
Eegering uitvoerig en uitstekend gemotiveerd weergegeven. Het is
daarom van belang het onder de aandacht te brengen van onze Benelux,
partners en eventueel ook van•
.

27.7.1976

AURORA

OCIITENDBESPaSKIHG op vrijdag 30 juli 1976.

Aanwezig : H.BVD - HD - HC - HD - HE - H.TD - K/D.
Afwezig

'~-s~

: PH.BVD - PH - HK.

1, Telegraafberichten (Auroraverslag van 27-7-1976 pt.1)
In "De Telegraaf" van hedehmorgen komt onder het hoofd "Coramunisten
rukken op in vakbeweging" een bericht voor dat op diverse punten
een opvallende overeenkorast vsrtoont met enige passages uit het
Maandoverzicht van de Dienst van mei j.l.
H.BVD acht het van belang dat blijkt dat deze zeer waarschijnlijke
ontlening aan een door ons yerspreid document ons niet ontgaan is
en dat wij passende maatregelen zotrel ter localisering van het
"lek" als ter voorkoming van herhaling hebben genomen. Hij verzocht
HD na te gaan wat ons met het oog daarop thans te doen staat.
HD geeft naar aanleiding van het Telegraafbericht van 27 juli j.l.
een overzicht van hetgeen door de Dienst is gerapporteerd betreffendc
de contacten van de CPN met de Russische Ambassade. In dit verband
wordt' ook gesproken over de weinig bevredigende beveiligingssituatie
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
2. Europese terreurbeatrijdin^ (pt.4 Auroraverslag van 23-7-1976)
H.BVD deelt mede dat het in de bedoeling ligt dat de "hoge functionarissen" van de negen landen op 2k September a.s. in Den Haag
bijeenkomen. Sr zullen daar zes werkgroepen worden geforraeord van
welke er een, die de preventieve maatregelen zal bespreken, onder
leiding van H.BVD zal staan. Nederland zal ook het scoretariaat van
deze werkgroep op zich neraen.

^*~^.

30-7-1976.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 3 augustus

1976.

Aanwezig : H.3VD - PH - HB - P.HC - HD - HE - H.TD - K/D-.
Afwezig

: PH.BVD - HK.

1. Telegraafberichten (Auroraverslag van 30-7-1976 pt. 1).
HD deelt mede dat op grond van gegevens uit de C-sfeer de
journalist Mr.
als de waarschijnlijke auteur
van beide Telegraafberichten kan worden beschouwd. De heer
is oud-cursist van hot Defensiestudiecentrum en
hij beschikt over velerlei contacten. De afdeling D werkt
nog aan een rapport'over deze zaak.
H.3VD blijft bij zijn mening dat wij in dit geval bepaalde
maatregelen moeten nemen. Mocht uiteindelijk besloten worden
niets te doen dan moet aantoonbaar zijn dat we niets hebben
kunnen doen.
2. Talenpraeticum
HS deelt mede dat voor de cursus Engela die op 26 augustus
a.s. zal starten slechts twee candidaten opgegeven zijn voor
de acht beschikbare plaatsen. De mogelijkheid tot deelneming
is niet algemeen bekend gesteld; de candidaten worden door de
afdelingshoofden voorgedragen.
Voor de cursus Frans die op 18 oktober a.s. aanvangt, bestaat
wel voldoende belangstelling.
H.BVD acht het van belong dat gezien de toenemende buitenlandse
contacten van de Dienst het deelnemen aan het Talenpraeticum
dient te worden gestirauleerd. Wel zal aan de cis van een
deugdelijke vooropleiding in de desbetreffende taal worden
vastgehouden.
De mogelijkheid tot deelneming aan het Talenpracticura zal per
circulaire bekend worden gemaakt. De aanmelding zal via de
afdelingshoofden blijven lopen.
Op verzoek van H.BVD zal HE het taalonderricht bij de Dienst
in zijn geheel nog eens aan een nadere beschouwing onderwerpen.

if-8-1976.
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OCHTEND3E3PSEKING op vrijdag 6 augustus

1976.

Aanweaig: H.BVD _ PH - H3 - PHC - HD - HE - H.TD - K/D .
Afwezig : PH.3VD - HK.

1. Bijeenkomsten voor beveiligingsfunctionarissen.
HD doet enige mcdedelingen over de inforraatieve bijeenkomsten
voor beveiligingsfunctionarissen die de afdeling D voornernens
is te organiseren in de periode oktober 1975 - raei 1976. Hot
ligt o.a. in de bedoeling vier dagen te besteden aan de
instructie van een zestigtal PTT-ambtenaren die betrokken
zullen wcrdcn b.i.i fa invcering von of>n nieuw bpv*>iligir.gspl»r
voor <*:'>. - -• t !•.••'.•*.•-.•.;••-. •"/ 5.S r»
2» Be veil i Kin g d i ens t fr e• bon w gn «
HD deelt mede, dat de proeven die genomen zijn met een bewaking
van de buitenzijde van de dienstgebouwen met behulp van TVapparatuur, bevredigende resultaten hebben opgeleverd*
6-8-1976.

A-J?.C:U

OCHT2ND3SSPREKING_og_vrydag_13_ausustus_197§.

Aamrozlg: H.3VD - PII.BVD - PH - H3 - HC - HD - P.HE - II. TD - KK.
Afirezig : -----hgf Vporltchti.ig
IIK vertelt on^gre bijzond^rhe ler. ovsr het gesprek dat H.2VD en h* j
op 11 augustua aadden met de sinds 15 juni 1976 nieuw benocade
chef van do af deling Voorlichting van het departement , de heer
, tot voor kort hoofdredacteur Tan het dagblad "Van
het Oosten". Hea werd uiteengezet hoe de. relatie van de Dienst tot
de .pers ligt en welk contact er met de afdeling Voorlichting
bestaat.
Ter sprake kwam het veiligheidsonderzoek dat inzake de heer
wordt ingesteld. 3e aanvraag daarvoor wlsrd gedaan op 9 juni op sen
moment, dat de beslissing over de aanstelling van de heer
kennelijk reeds was genomen.
H.BVD heeft het voornemen hierover met de o.G. te spreken.

2, Europese aanpak van het terrorisrae«
Ten vef/olge van de op ?9 juni 1976 in de Ministersconferentie in.
Luxeiaburg genomen besluiten, vindt op 2k September a.s. in Den Haag
een bijeenkoisst van de betrokken Directeuren-Generaal plaats.
In deze bijeenkomst zullen een 6 a 7-f.al w«rkgroepen worden geformeerd. -Verkgrpep 2 zal zich gaan bezig houden met de kwestie van het
uitv/isceleri van gegevens betroffende ta ver^achtsu terroristisciie
acties door de veiligheidsdiensten. H.BVD zal deae iverkgroep voorzitten*
In enige andere werkgroepen aal de Dienst worden vertegenwoordigd,
H.BVD zsl Mr. Fonteijn laten weten welke medeworkers vsn ie Dii;::~.t
dit zullen doen.

AURORA

•• bli.

AURORA

3. Gursus bij
Van de zi'jde van
is II.BVD gevroagd, of wij nog opznerkin^en
hebbon betreffende het program voor deze cursua, die van 15 tot
eind oktober zal duren en waarvoor k nedewerkers zijn aangewezeu.
H.gVD v»rr»ecrat gaarne van de betrokken afdelingshoofden welke
suggesties zij hebben. (zo mogelijk in de Aurora-vergadering van
vrijHkg 20 augustus).
13 augustus 1976«

AV.

AURORA

AURORA

OCHTEND33SPR3KING op dinsdag 17 augustus

1976.

Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK.
Afivezig : •
KAG.
Het ligt in de bedoeling Mr. J.V/. Capelle per 1 januari 197?
bij het Kabinet te plaatsen ter vervulling van de vacature
die op 1-4-1977 door de pensionering van KJA vrij koint. PH
deelt mede," dat de heer Capelle de gelegenheid zal worden geboden zich wat bredcr te orienteren op een wijze die voor de
KAG gebruikelijk was, De vraag is opgekomen of het ook niet
nuttig zou zijn drs. D. Engelen aan deze orientatie te laten
deelneraen.
PH zal zich hierover met de leiding van de afdeling B verstaan,
17 augustus 1976.

AV.

AURORA

AUS03A
•5 sr w £l w M

op vrj.j'jag 20 quqvstus 1Q7u.
Aanwezig : H.BVD - PH.3VD - Pii - HB - HC - KD - HE - H.T3 - UK.

1, jJnitse An'oassade
HB deelt inede dat de Duitse ar,:bassade hedennacht beklad is rast
hakenkruisen. Het ssiet er naar uit dat dit een actie is van es
groep die de vrijlating van
wil beworkstelligen.
2. Cursus M..1
Van de kar.-t van de afdeling C werden enige sug'jestieu
intake het prorrrara van de cursus oij
, beginnende me'lio
oktober, v/aaraan fieri 't-tai raedewerlcers aa.1 deolneinen.
zal hieromtrent worderi geinforcieerd.
KAG-program
Mr. J.W. Capelle die per 1-1-1977 bij het Kabinet wordt geplaatst
en Drs. J. JSngolen zal een niogeli jkheid v/orden gebodcn tot eei;
nadere orientatie zowel binnen als buiten de dienst in het kadeivan een soort KAG-program. Van 6 tot 2k September sullon zij doclneiaen aan eor. orienteringscoriferentie van het DSC. KCP z&1 boniddelen voor een stage-rnogelijkheid bij do politic. Vervolgenr, -'.vile:)
sij enigo inleidinc^n bijv;onen verzorgd door hst studiscentruT, voor
hogere politie-a.nbteuiren en zullen zij na 1-1-1977 hier en daar
in de dienst een korte stage lopen.
AMHO
H.BVD ontving bezoek van de heren
en
van de
Ararobunkt die belnst zijn met beveilisij&ijaaangele/je/ihoden en dl?
ssich bezorgd raaken oatrent de tegen de Agrobank aangekondigde aotis
i.v.m. Z-.iid-Afrika ten rioel hebbend oa -reknninghcuders te bewcj,-.;n
hun rGkeiiiiig Jij doao bank op te aepgen. H.BVD h e e f t toegeasgi ciat
wij onderhan-Js inforsiatie sullen verstrekken -A'anneer .aocht blijliv'-i
dat actiegroepen van plan zijn op een gev/clddadig? wijae tege.-i de
bank op te trcden.
Gesprek me t Minister...
In het gesprek dat H.BVD op 19 augustus met de rainicter had k*-aaicn

o.ra. de vylgende pmi'ten aan de order
- het lek naar De Telegraaf
- de kwestie Utrecht t.w. de circulaire van 3. & 'X aan het {jeaoentepersoaeel, waarin cP discrirain&rende vvijae de 3VD wordt gcfiocad
De Minister zal hierover contact zoeken met burgeaoester Vonno.i.
- coaaissie herwaardering vertro'.iv/ensfunct.ieu.
Mr.
zal door ziokte het yoorsit fcerschap van de^o
eoramissie niet kunnen waarnemen. In 2?'jn piaatc sal Mr.
, iloofd Foriaatiesaken bij de D.G.O.P. tot voorr.itter worden
- wettelijko regeling inlichtiiigei:- en veiligMeidsdienoten.
H.BVD overhandigda de minister de brief dd. l8-8-19?.u hierpver
(CO 1.3S8.592)
H.BVD maakt over het gesprek een notitie.
23-3-1976.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2k augustus 1976

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB -F4C - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : - - —

1. DSM

HD ontving een brief van de advocaat van de heer
,
hoofd van de Dienst Beveiliging van de DSM. In deze brief die
aan H.BVD is gericht wordt gevraagd om een verklaring die zou
moeten dienen ter ondersteuning van de stalling van de heer
dat een relatie die hij heeft aangegaan niet van invloed is op zijn functioneren als veiligheidsman bij de DSM.
De heer
; is bij de DSM ontslagen en voert hierover thans
een procedure voor de Kantonrechter in Maastricht. H.BVD vraagt
HD over de in te neraen positie met HK overleg te plegen.
2. Commissie herwaardering vertrouwensfuncties
Onder verwijzing naar het vermelde in Aurora van 20 augustus 1976
onder punt 5 deelt HD mede dat de plv. D.G.O.P. een notitie zond
aan de heer
, die als secretaris van de Commissie gaat optreden, waarin hij verzoekt de beschikking thans ter tekening aan
de Minister voor te leggen. In deze beschikking is de plv.
D.G.O.P. nog als voorzitter vermeld. H.BVD geeft enige nadere
toelichting omtrent hetgeen hem de Minister op 19-8-1976 in dit
verband mededeelde.
3« Beveiliging Europese Ministerraad
Van Enp-else zijde werd H.BVD opmerkzaam gemaakt op het ontbreken
van een beveiligingssysteem t.a.v. de Europese Ministerraad en het
ongeveer 500 man omvattende in Luxemburg gevestigde secretariaat.
Aangezien Nederland het komende half jaar het voorzitterschap
van de E.G. bekleedt,heeft H.BVD het voornemen over de beveiliging
van de Ministerraad een gesprek te hebben met de SecretarisGeneraal Buitenlandse Zaken Mr. Schiff, Hij hoopt dat deze bercid
zal zijn onze perraanente vertegenwoordiger Mr.
opdracht te
geven deze aangelegenheid aan de orde te stellen.
Voor het gesprek dat H.BVD binnenkort met Mr. Schiff zal hebben
ontvangt hij gaarne eventuele andere punten van de afdelingshoofden.

2k augustus 1976

AURORA

OCHTENDBESFREKIHG op dinsda'g 31 augustus 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - PHC II - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1. Russische defector
Sinds enige tijd vertoeft in Nederland een Russische defector die zich
in 1971* komende vanuit de DDR bij de Engelsen heeft geroeld.
Hij is door enige diensten uitvoerig gehoord, en heeft daarbij waardevolle informatie verschaft. Hij is thans wat gedesorienteerd en heeft
zich onttrokken de hulp van
die poogt om hem een plaats in
de Westerse maatschappij te bezorgen.
Op 2k augustus vernara HK van de Telegraaf dat betrokkene zich in verbinding had gesteld met het weekblad Accent, waaraan hij zijn verhaal
tegen een grote som gelds had aangeboden. Accent heeft hem^na enige
malen contact met hem-te hebben gehad,medegedeeld dat men dit bedrag
niet op tafel kan leggen en heeft de zaak doorgespeeld naar het Duitse
weekblad Der Stern.
PH.BVD heeft Mr.
van de hoofdafdeling vreemdelingenzaken en
grensbewaking van de aanwezigheid van de man in Nederland op de hoogte
gesteld.
2. Structuur Kahinet
PH deelt mede dat het in de toekomst in de bedoeling ligt de verschillende onderdelen van het Kabinet onder verantwoordelijkheid van HK te
brengen. De bedoeling daarvp.n is het Kabinet wat minder kwetsbaar te
maken, wat meer evenwicht te krijgen in de werkbelasting en mogelijk
ook een zekere vervangbaarheid van de medewerkers onderling te realiseren.
Deze herstructuering zal plaatsvinden al naar gelang de huidige medewerkers met f.l.o. zullen gaan.
Mr. J.W. van Capelle die per 1 januari 1977 de vacature die door het
met f.l.o. gaan van KJA ontstaat zal vervullen zal dus onder HK worden
gesteld.
3. Egypte
PH.BVD deelt mede dat van 13 tot 16 September de Egyptische Minister
van Buitenlandse Zaken Fahmi een bezoek aan Nederland zal brengen.
**• Buropese samenwerking inaake het terrorisme
H.BVD deelt mede dat op 2k September de bijeenkomst van de DirecteurenGeneranl inzake de samenwerking op het terrein van het terrorisme zal
plaatsvinden. Er zullen een aantal werkgroepen worden geformeerd.
De werkgroep van vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten wordt
door H.BVD voorgezeten.
5. S.G. BuZa
H.BVD heeft op 1 September te 16.OO uur het al eerder aangekondigde gesprek met de S.G. BuZa Mr. Schiff. Hij zal gaarne van PHC II vernemen o
het mogelijk is een notitie betreffende de reis van CF naar Indonesia
aan de G.G. ter beschikking te stellen.

AURORA.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 3 September
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - PHC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1. Bezoek aan Wenen en Munchen
•
H.BVD deelt mede dat PH en hij vrijwel de gehele volgende week afwezig zullen zijn vanwege een bezoek aan de diensten in Wenen en
Munchen.. H.BVD zal donderdagmdrgen 9 September de PG-vergadering
bijwonen en aansluitend naar Londen vertrekken voor een gesprek met
van M.I. 52. Coordinator
H.BVD had samen met HK donderdag 2 September een gesprek met
Adm.
n.a.v. de brief van de Minister-President van 15 juli
aan Minister De Gaay Fortman waarin Minister-President Den Uyl zegt,
mede in verband met bij de IDB gerezen problemen, het voornemen te
hebben tot installing van een vaste commissie uit de Ministerraad
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De coordinator had H.BVD
enige.stukken toegestuurd die hadden gediend om deze brief samen te
stellen. H.BVD heeft kenbaar gemaakt dat wij niet zien welk nut een
vast college uit de Ministerraad zou kunnen hebben. Hij heeft de
coordinator medegedeeld dat dit ook het standpunt van Minister
De Gaay Fortman is.
3. Gesprek met SG BuZa
In het gesprek dat H.BVD op 1 September met Mr. Schiff had stemde
deze in met de gedachte van H.BVD dat het wenselijk is het probleem
van de beveiliging van de Europese Ministerraad en van het in Luxemburg gevestigde secretariaat daarvan aan de orde te stellen.
Onze permanente vertegenwoordiging bij de EG Mr.
zal opdracht
krijgen om de kwestie in het gezelschap van de permanente vertegenwoordigers aan te snijden.

6 September 1976

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 September 1976
Aanwezig: PH»BVD - HB - PBC - HC - HD - HE - HTD - HK
Afwezig : H.BVD - PH

1. HB
PH.BVD hee^t heer A. Blom welkom die voor het eeret aan de Aurorabijeenkomst als HB deelneemt. De heer W.A.H. de Jonge is in de
vergadering in zijn nieuwe functie van PBC aanwezig.
2. Egypte
:-

HG deelt mede dat voor het bezoek van de Egyptische Minister van
Buitenlandse Zaken Fahmi aan Nederland, dat van 13 tot 16 September
plaatsvindt door O.O.&.V. de nodige veiligheidsmaatregelen zijn
genomen. De heer
van de Rijksrecherche Den Haag is aangewezen om de verschillende riaatregelen te coordineren.
3. CRT - LBT
Op 8 September vindt in De Bilt o.l.v. Mr. Gonsalvcs een gesprek
plaats tussen medewerkers van de CRI en de LBT. De heren
en
Engelen zullen hierbij de dienst vertegenwoordigen.
k. Introductie LBT

-'

Onder auspicien van de plv. DG van de afdeling Politic
worden in den lande een aantal bijeenkomsten
georganiseerd ter introductie van de LBT bij de verechillende
politiekorpsen.
Onzerzijds wordt daaraan medewerking verleend door het houden van
een inleiding over de terroristische organisaties.

7.9.1976

AURORA

OCHTEND3EPSREKTNG op vriidag 10 September 1976
Aanweaig: PH.BVD - PH - HB - HC - HD - P.HE - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD - PBC

1 . Terror isffle
Maandag 13 September vindto.l.v. Mr. Gonsalves een gesprek plaats over
de stand van het onderzoek t.a.v. de kaping van het KLM-vl iegtuig
"the City of Madrid" gedurende het af pel open weekend. Daaraan wordt door
vertegenwoordigers van de CRI , de LBT , de Dienst Luchtvaart van de RP en
van de BVD deelgenomen.
HC hoopt dan nadore informatics te ontvangen.
2 . Joefoslavische werkgroep
T)r>. "Arbei tRgruppe Jugoslav! sche Aktivitaten" die werd ingesteld op de
laatst gehouden bijeenkomst van de hoof den van de Enropese diensten
(de Berngroep) r.al op k en 5 oktober in Keulen worden gehouden.

3.

___
HC vernatn gisteren van de heer
dat de heer
is "ingestort".
De heer
is met de waarneming van de functie van de heer
belast.
aan

^enen , Hun chen

PH vertelt het e.e.a. over het be7,oek dat H.BVD en hi j aan
en
brachten. Het bezoek aan Wenen v/aa een soort beleef dheidsbezoek.
Kennifs werd gemaakt met het nie\iwe hoofd Dr.
. In Miinchen
v/erden enipe inleidinpen aangehoord betreffende de structuur van de
-orfani satie.
5. CVTN
Bo7.waren tepen dc toelntinp; tot hr-t CVTN van een verteper.woordiper van
do D p f e n n i e s t a f werden inp-Rbr-Pcbt door H . M M ^ T P , H . L A M T D en H.IDB.
PH.13VD Rte1.de dat w i j geen overvrogerrte VjfEv.-uren h e b b e n . Het is n i n i
d i ' i < i e l i j k wat de c o o r d i n a t o r nu. v e r d e r in c^exe aangelegenheid fc&l
doers.
De vol.gende C V T N - b i j r e r s k o ^ R t e n a i j n op 5 en ? oktober a . c . »

10 sep<-ember 19?6

AURORA

OCHTJBNDBESPREKINO op dinsdag 1*t September 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBC -' H.B - H.C - H.D - H.TD - K/D - HE
Afwezig : HK
1. Naaleep KGB-li.1st Blseviera Weekblad
In de Volkskrant van hedenmorgen komt voor een verslag van het gisteren
plaatsgevonden verhoor van de Elseviers-verslaggever
door
de Amsterdamse rechter-commissaris. Volgens dit verslag heeft
verklaard dat door minister De Gaay Fortman in een telefoongesprek met
Dr.
gesproken is over zeven Kamerleden die de BVO op de
korrel zou hebben wegens hun contacten met de KGB.
H.BVD stelt zich op het standpunt dat bij eventuele vragen naar aanleiding van deze publica. tie verwezen dient te worden naar de brief
van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 1*t mei jl.
(gepubliceerd in de Ned.Stcrt. van 17-5-1976) en dat op de verklaringen
van de heer
zoals deze in de Volkskrant zijn vermeld, geen
commentaar dient te worden gegeven.
2. Kaping van "The City of Madrid" (zie Aurora van 10-9-1976, pt 1)
H.C doet enige mededelingen betreffende de gisteren gehouden bijeenkomst op Schiphol. De gesprekken van de kapers met de PLO en met de .
contacten in Lybie zijn op de band opgenomen. Het Hoofd van de
Cyprische Politic brengt op *t oktober a.s. een bezoek aan Nederland.
H.C heeft gevraagd om een gesprek met deze Autoriteit* Door R.P.Schiphol wordt in Malaga, Madrid en Nice een nader onderzoek ingesteld.
R.P.-Schiphol en L.B.T. zullen een studie maken van de bij vliegtuigkapingen te treffen maatregelen.
H.BVD had op 9 September jl. een gesprek met de S.G.van Justitie,
Mr. Mulder, over het feit dat tijdens de kaping van "The City of
Madrid" de BVD en de CHI niet vertegenwoordigd waren in het op
Buitenlandse Zaken geformeerde crisis-centrum, zulks ingevolge een
beslissing van Minister Van der Stoel. Mr. Mulder is van mening dat
hierin niet dient te worden berust en acht het op de weg van de
Minister Van Agt en De Gaay Fortman te liggen dit met hun ambtgenoot
op te nemen. Beide ministers bleken tijdens het weekeinde van de
kaping niet bereikbaar te zijn.
Op een vraag van Mr. Mulder of in dit geval de CRI de BVD had kunnen
vertegenwoordigen heeft H.BVD bevestigend geantwoord omdat het hier
een kaping betrof die zich geheel in het buitenland afspeelde.
3« P.G.-vergadering
H.BVD woonde de op 9 September jl. gehouden P.G.-vergadering bij. De
volgende P.G.-bijeenkorast zal plaatsvinden op 13 januari 1977*
k. Terreurbeatri.ldinK
H.BVD merkt op dat bij de Europese Dionsten geen eenstemmigheid bestaa'
over de rol die zij bij de terreurbestrijding dienen te spelen. De
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diverse standpunten hangen nauw samen met de positie van de dienst op
nationaal niveau die van land tot land verschilt. Indian de veiligheids
diensten niet participeren in de terreurbestrijding lopen zij de kans
geheel buiten spel te worden gezet. H.BVD stelt zich op het standpunt
dat met name de inwinning en de (geheime) onderlinge uitwisseling van:
a« politieke informatie over personen en organisaties, alsmede
b» informatie over personen en organisaties met politieke doelstellingen en/of oogmerken,
tot het terrein van de veiligheidsdiensten en niet tot dat van de
politie behoort.
Bij zijn bezoek aan H.
op 9 September jl. bleek H.BVD dat deze
zich met dit standpunt kan verenigen.
Dit onderwerp zal ter sprake komen op de bijeenkomst van de "hoge
functionarissen" op 2k September a.s. in Den Haag.

15 September 1976

AURORA
======

OCHTEHDBEBBREKINQ op vri.jdag 17 September 1976
Aanwezig: H.BVD. - PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : PBC

1.
HC deelt meSe dat
zich in het begin van deze week tot de
vreemdelingenpolitie in Ede heeft gewend met de mededeling dat hij
zich mede vanwege het verhaal in Accent over hem bedreigd voelde*
iVoensdag 15 September heeft de vrouw met wie hij eamenwoont de
politic laten weten dat hij Nederland met onbekende besteaming heeft
verlaten.
HK werd 15 September opgebeld door de plv. hoofdredacteur van Accent
die hem mededeelde dat een advocaat namens
Accent aansprakelijk heeft gesteld voor de onaingenaamheden die
ondervindt na het artikel. Accent ontving een ansichtkaart
met een Russische tekst aan de achtersijde waaruit men afleidde dat
iemand van Accent a.s. zaterdag op een bepaalde plaats bij Arnhem
wordt verwacht.
HK heeft deze ansichtkaart ter inzage gekregen en naar HC geleid.
2. Artikel in Vri.1 Nederland over opvolging H.BVD
HK deelt mede van HC te hebben vernomen dat het vermelde in dit
artikel in Vrij Nederland van 18 September betreffende de Nederlandse
zakentnan
betrekking most hebben op een onderzoek ingesteld door de ID3.

H.BVD deelt mede dat de h.t.l. gestationeerde
wordt vervangen door de heer
.

17.9.1976

-medewerker

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 21 September 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB -HO - HD - HE - PBC - H.TD - HK
Afwezig : - - - -

1.
Hedegedeeld wordt dat
in Parijs is opgedoken. Wij ontvingen
een bericht van de DST dat hij zich met deze dienst in verbinding
heeft gesteld.

2.
HC ontvangt heden bezoek van twee medewerkers van
Dr.
en de heer
die over terroristische zaken komen
spreken. De laatste heeft ook lets te bespreken op het gebied van de
observatie. HE zal dit behandelen.
Beveiliging LBT
De heer
had gisteren een gesprek met HD over de beveiliging van
de ruimten waarin de LBT in fort De Bilt is ondergebracht.
Computer
PH deelt
computer
8.00 tot
computer

mede dat de afdeling G is begonnen met het "laden" van de
met kartotheekgegevens. Dit geschiedt in twee ploegen van
2^.00 uur. Naar verwachting zal omstreeks 1 december de
kartotheekgegevens kunnen leveren.

,21 September 1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2<f September 1976
Aanwezig: PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - H.TD - PBC - HK
Afwezig : H.BVD - PH

1. Crypto-apparatuur
H.TD doet enige mededelingen omtrent de bijeenkomst op 23.9»1976
van vertegenwoordigers van tien diensten, waar werd gesproken over
de aanschaffing van nieuwe moderne crypto-apparatuur te gebruiken
in het verkeer tussen de diensten.
Nadat eerst van Franse zijde moeilijkheden waren gemaakt kon overeenstemming worden bereikt omtrent de aanschaffing van apparatuur
die ontwikkeld is in Nederland. De vertegenwoordigers zullen terzake voorstellen doen aan de hoofden van de diensten. Gehoopt wordt
dat een beslissing kan worden genomen op de e.v. bijeenkomst van de
hoofden van diensten van de Berngroep die 23, 2k en 25 november zal
worden gehouden.
De verwachting bestaat dat het totaal aantal aan te schaffen apparaten in totaal 25 a 30 zal bedragen.
2. ASTA-bijeenkomst
Onder leiding van Mr.
werd gisteren een bijeenkomst van de
ASTA gehouden waaraan PH.BVD deelnam. Er werd gesproken over de
positie van de onderhandelaars in de eerete-lijn en over de kwestie
van het aantrekken van tolken. De laatste aangelegenheid is verwezen
naar de Commissie vocr logistiek.
HC deelt mede dat deze op 7 oktober zal plaatsvinden. Hij zal de
dienst daarin vertegenwoordigen.

27 September 1976

AURORA
======

OCHTENDBSSPREKING op dinsdag 28 September 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - PH.C - KD - H.TD - HK - PBC
Afwezig : PH.E

1. Terrorisme
I.v.m. da aanhouding van Lidwina Jansen op 26 September in Tel Aviv
is H.C gisteren naar Parijs vertrokken vanvaar hij hedenmiddag zal
doorreizen naar Tel Aviv.
Lidwina Jansen werd aangehouden nadat zij in Israel
op 2k September verklaard had daar foto's te moeten maken van het
vliegveld in Tel Aviv, en nadat zij had medegedeeld dat zij in een
. kamp in Jemen deze zomer een opleiding in de wapenhandel gekregen had.
Lidwina Jansen is aangesloten bij de Rode Hulp.
Haar vriend Marius Nieuwburg is via Israel gereisd naar India. Hij is
• op 27 September door de politic in Bombay aangehouden* In een AFP
bericht van 27 September wordt omtrent zijn aanhouding vermeld dat hij
het voornemen zou hebben gehad in India een vliegtuig te kapen.
De AFP-telex heeft gisteren geleid tot een bericht omtrent zijn aanhoudin& waarbij een verminkte naam overkwam, via de radio en hedenmorgen tot berichten in de pers. Een mededeling door de Israelische
autoriteiten omtrent de aanhouding van L. Jansen aan de pers is niet
voor morgen te verwachten.
H.BVD wijst op het belang van deze zaak die tot gevolg kan hebben dat
voornemens voor terroristische daden door Ned. die in relatie staan
met de PLO en de PELP in de kiem worden gesmoord.
2. Bi.lzondere lastgevingen
H.BVD zegt dat hij de rondgang bij de betrokken Min. met de bijzondere
lastgevingen voor de komende periode wil doen op 13« 1** en 15 oktober
a.s.. Dit houdt in dat de bijzondere lastgevingen gereed moeten zijn
op 8 oktober a.s. (de gegevens zullen dan i.v.m. het te verrichten
tikwerk op 1 oktober bij KD moeten worden gedeponeerd.
3« Panorama
HK vraagt de bijdrage voor het Panorama medio oktober bij hem te
willen inzenden.
km Crypto-apparatuur
.H.BVD toont zich verheugd over de overeenstemming^bereikt in de bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de 10 diensten op 23 September
betr. het voorstel te doen aan de hoofden van diensten over te gaan
tot aanschaffing van de Ph.ilips-Aeroflex-apparatuur.
H.TD zegt dat de beslissing hieromtrent voor de 9 diensten kan worden
genomen op de bijeenkomst van de hoofden van de diensten van de
Berngroep eind november. De 3 niet NATO-diensten waarmede een telexverbinding wordt onderhouden zullen een apart besluit moeten nemen.
H.TD hoopt dat ook de mogelijkheid wordt gevonden om de Canadese
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dienst, de Noorse dienst en
te bewegen dezelfde apparatuur
aan te schaffen.
Het ligt in de bedoeling in december a.s. met de vertegenwoordigers •
van de diensten samen te komen om de technische kwalificaties van de
apparatuur vast te stellen. Hopelijk zal net dan gelukken in januari
1977 de definitieve order te. plaatsen. Er moet nl. worden rekening
gehouden met een leveringstermijn van een half jaar.
5. Werkti.lden
PH maakt melding van een gesprek ge.voerd in de CvO betr. het na de
invoering van de variable werktijden opgekomen te vroeg naar huis
gaan van onse medewerkers.
De CvO heeft instemming betuigd met de gedachte dat een controle zal
worden uitgevoerd op het komen en gaan van de medewerkers. Deze zal
niet nominatief plaatsvinden maar door vastlegging van tijden van
binnenkomst en van vertrek. Omtrent deze controle zal het personeel
vooraf worden geXnformeerd. PH hoopt dat aan de hand van de verkregen
gegevens indicaties kunnen worden verkregen omtrent het komen en gaan
op grond waarvan zonodig tot verdere maatregelen kan worden besloten.
6. Oproep-systeem
H.FID heeft met de PTT overleg gepleegd over de invoering van een
oproepsysteem d.m.v. een zgn. piep-apparaat dat kan worden gegeven
aan medewerkers die in de gebouwen ambulant zijn. PH vraagt de
afdelingshoofden uiterlijk eind deze week een opgave aan H.FID te
willen doen van de medewerkers die voor een dergelijk apparaat in
aanmorking komen. PH zal H.FID vragen over de zaak i.v.m. de teehniek
contact op te nemen met H.TD.

-

/ met £ich

7. Terreur,bestri.1ding
H.BVD doet enige mededelingen omtrent de vrijdag 2k September in
Den Haag gehouden bijeenkomst van de directeurto^sneraal in het kader
van de Europese samenwerking inzake het terrorisme. E.e.a. ter uitvoering van de resolutie van de betrokken minister op 22 juni jl.
in Luxemburg.
In de vergadering werden 5 werkgroepen ingesteld.
ffij hebben directe bemoeienis met werkgroep 1 die de uitwisseling van
gegevens zowel betr. plaatsgevonden terreurdaden als betr. te verwachten acties behandelt.
De werkgroepen zullen bijeenkomen in de welcen beginnende 11 oktober,
8 november en 13 december*
Dit z^l het nodige work voor ons^brengen aangezien de vergadering
heeft besloten dat gebruik zal worden gemaakt van de verbindingen van
de veiligheidsdiensten om de gegevens betr. het work van de werkgroepen uit te wisselen.
H.BVD deelt nog mede dat op de vergadering het belangrijke principebesluit is genomen dat in de toekomst het berichtenverkeer betr. het
terrorisme voorzover dit een politieke achtergrond heeft bij uitsluiting via de veiligheidsdiensten zal worden geleid.
8. Geheime fondsen
H.BVD wil de gebruikelijke bespreking inzake de geheime fondsen uitstellen tot het volgende kwartaaloverzicht ter beschikking staat. .
9. Plv. SG-Buza
H.BVD heeft 29 September te 15.00 uur een gesprek met de plv. SG-Buza
. Mochten de afdelingshoofden punten ter bespreking hebben dan
ontvangt H.BVD deze gaarne.
29 September 1976

.

