AURORA

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 1 oktober 1976

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - PHC - HD - PHE - H.TD - HK
Afwezig : PBC

1. Terrorisme
Gesproken wordt over de publiciteit n.a.v. de aanhouding van
Lidwina Jansen in Tel Aviv en die van Marius Nieuwburg in Bombay.
Bij gebrek aan goede bronnen blijken verschillende kranten op ruime
wijze uit de duim te putten. Er zijn geen nadere gegevens uit het
verhoor van Lidwina Jansen meer ter beschikking gekomen.
De kamercommissie heeft positief gereageerd op het aanbod van
Minister De Gaay Fortman en Minister Van Agt om enige inlichtingen
over de zaak te verschaffen* De op 29 september 1976 gehouden bijeenkomst van de commissie was een goede gelegenheid on het aandeel van
de dienst in de affaire te schetsen. De Minister van Justitie heeft
gewezen op het feit dat voorbereidingshandelingen voor een kaping
zoals door Lidwina Jansen ondernomen geen strafbare feiten opleveren.
Evenmin het feit dat men zich in een kamp oefent voor daden van terrorisme.
Minister Van Agt heeft aangekondigd te bezien of aanMU 11ing van het
Wetboek van Strafrecht op dit punt mogelijk is, zo ja dan zal hij de
Kamer een wetsvoorstel terzake doen.
Slechts door enige persrelaties werd over de zaak Lidwina Jansen
contact met HK gezocht. Dit waren
,
(Telegraaf),
(NOS-journaal). Maandag, k oktober heeft HK gesprekken
met de heer
(
courant) en mevrouw
(NRG Handelsblad).
2. Gesprek met plv. SO BuZa
De plv. SG BuZa, de heer
, vertelde in het gesprek dat hij
29 september met H.BVD had enige interessante bijzonderheden over de
tijd dat hij als ambassadeur in Chili werkzaam was tijdens en na de
omverwerping van het regime Allende. H.BVD heeft hem medegedeeld dat
de de^briefing van diplomaten in de toekomst zal worden gedaan door
de heer
van de afd. D. De zaak met de bandjes betreffende
het verkeer tussen de verkeerstoren in Cyprus en het gekaapte KLMvliegtuig is nog niet opgehelderd*
Volgens de heer
zijn deze nog.niet bij BuZa aangekomen*

f.10.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 5 oktober 19?6
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - PHE - H.TD - PBO - HK
Afwezig : HD

1. Terrorisme
HC geeft een kort verslag omtrent zijn verblijf in Tel Aviv naar
aanleiding van de aanhouding van Lidwina Jansen.
HK naakt melding omtrent hetgeen naar voren kwam in de gesprekken
die hij samen met resp. BFA en HB had met de heer
, hoofdredacteur van de Emmer 'en Assen courant en met mevrouw
van NRC-Handelsblad.
2. Terreurbestrijding
H.BVD zal op 11 en 12 oktober de bijeenkomst van de werkgroep I
in het kader van de Europese samenwerking op het terrein van het
terrorisme voorzitten. PH zal in deze werkgroep de dienst vertegen. woordigen. Nader wordt bezien of ook HC in de werkgroep zitting kan
hebben*
J. Verlof PH.BVD
Tijdens de afwezigheid van PH.BVD van 12 t/m 15 oktober zal PH
de wekelijkse besprekingen met de afdelingshoofden waarnemen.
Aangezien PH dinsdag de wekelijkse besprekingen met H.PZ, H.FID
en HG heeft hoort hij t.z.t. gaarne of HB en HE die dinsdags met
PH.BVD overleggen, punten ter bespreking hebben.

5.10.t9?6

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 8 oktober 1976

Aanwezig: H.BVD - PH.EVD - PH - HB.- HC - HD - PHE - PBC - H.TD - HK
Afwezig : - -

•

1 • Terrorisme^
HC nam 7 oktober deel aan een lunch bij KLM gehouden in verband met het
bezoek van de chef van de Cyprische politie aan Nederland. Deze verteld
enige bijzonderheden omtrent de afloop van de kaping van de City of
Madrid enige tijd terug.
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HK zegt dat de redaktie van Brandpunt er niet in geslaagd is
en .
voor de uitzending van gieterenavond
voor de buis te krijgen. Men had nog een stille hoop Marius Nieuwburg
zo ver te krijgen en heeft hem op Schiphol opgewacht alwaar hij nog
niet is aangekomen. Men heeft de zaak Lidwina Jansen daardoor niet beha
deld.
De VPRO had in de rubriek Machiavelli een interview met het echtpaar
Eeken. Zij werden daarin ook geconfronteerd met het NRC-artikel van
5 oktober j.l..
l
'•
2. Terreurbestrijding
HC nam deel aan de eerste vergadering van de werkgroep logistiek van de
ASTA. Besloten werd eerst een inventarisatie te maken van de zaken waar
mede deze werkgroep zich zal gaan bezighouden.
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J. NATO Security Committee
H.BVD woonde 5 oktober een bijeenkomst van het NATO Security Committee
bij. Er werd gesproken over de beveiliging van militaire objecten die
in directe relatie met de NAVO staan, zoals bijvoorbeeld het Shape
Technical Centre. Het Hoofd van het NATO Security Office de heer
zal binnenkort deze functie neerleggen en een andere functie bij het
State Department aanvaarden.
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k. Kamerovertredingen
Gesproken wordt over het opzienbarend grote -aantal overtredingen in
september j.l.. De algemene opinie is dat deze niet alleen aan de verhuizing kunnen worden geweten. Het moet kennelijk aan een goede control
op het afsluiten van kasten en bureaus ontbreken.
HD zal de BVA vragen te onderzoeken wat de oorzaken van dit grote aanta
kunnen zijn. H.BVD vraagt de afdelingshoofden andermaal extra aandacht
aan deze kwestie te besteden.
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5» Qyerheidspersoneelszaken
H.BVD heeft op 14 oktober a.s. te 1^.30 uur een gesprek met
, Mr.
en Dr.
over een mogelijk lek bij OP.
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Deze kwestie is opgekomen naar aanleiding van het artikel op 18 september
u'ïvn
l Nederland «Het voortijdige vertrek van BVD-chef Kuipers»,
houde V
V°°r deelnemine aan «« 8^Prek ter beschikking te
6. KEB

PH deelt «ede dat de heer J.J. van der Wilden (CR) per 1 februari 1977
v»« !!%„!!!«** ""S* 6ePlaatflt om zich v°°r te bereiden op het overnemen
ÏTo
e zal
i™,Cverlaten.
ti*,:*"»rB'
die de'dienst °P ^ «"" ber 1977 met
f.l.o.

8.10.1976

Op dinsdag 12 oktober zal er geen aurora-beepreking plaatsvinden,
aangezien een groot aantal deelnemers-verhinderd is deze bij te
wonen.

AURORA

OCHTENDBESPREKINO op vrijdag 15 oktober 1976
Aanwezig: R.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - PBO - H.TD - HK
Afwezig t PH.BVD

1. Terrorisme
HB deelt mede, dat Lidwina Janssen,voor de verlenging van haar arrest
afgelopen maandag, waarbij zij kenbaar naakte niets meer te zullen
vertellen, enige interessante bijzonderheden heeft medegedeeld omtrent
Duitsers die ook in het Zuid-Jemen-kamp hebben verbleven.
De aanhouding van
in Israël lijkt schade toe te gaan
brengen aan de zaak Jansen* De minister van Buitenlandse Zaken
Mr. van der Stoel liet gisteren via de plv. S.G., de heer
weten verontwaardigd te zijn over het feit dat van Israëlische zijde
aan de ambassade in Tel Aviv nog steeds geen inlichtingen over
zijn verstrekt*
Door de betrokken functionaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
in Tel Aviv werd medegedeeld dat alle gegevens betreffende
aan
de Nederlandse Veiligheidsdiensten waren verstrekt.
Wij hadden op dat moment slechts een telex ontvangen van
waarin werd medegedeeld hetgeen
omtrent humanitaire acties
ten behoeve van de Palestijnen had verklaard*
Gisteravond laat bereikte ons een telex met soortgelijke verhalen.
Tot nu toe is niet gebleken van een relatie van
met terroristische groepen. Ons was daarvan ook niets bekend.
H.BVD meent dat de Israëlies wijs zouden doen
zo spoedig mogelijk
vrij te laten. Hij wil
kenbaar maken dat deze zaak schadelijk
is voor de zaak Janssen en dat deze afbreuk zou kunnen doen aan onze
relaties met
. Hij vraagt HB en HC na de vergadering behulpzaam te zijn bij het opstellen van de telex hierover.
HC deelt mede dat van de twee in Jordanië aangehouden medewerkers van
het Japanse Rode Leger er zich een heeft opgehangen.
De ander
, die was betrokken bij de gijzeling in de Franse
ambassade, is aan Japan uitgeleverd.
2. Zuidmolukkers
HC deelt mede dat bij de ontruiming van het woonoord in Vaassen gisteren
door de R.P. en de Marechaussee een machinegeweer, twee UZI's, een
hoeveelheid munitie en slag- en stootwapene zijn aangetroffen.
3* NATO V er k gro ep
PBC en HB namen dezer dagen deel aan een bespreking van de NATO-werkgroep in Brussel.
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k. Bijeenkomst BVI's
Onder auspiciën van de afdeling D vond gisteren een BVI-bijeenkomst
plaats. Mr.
hield een inleiding over spionage, de heer
over technische zaken.
5. Europese samenwerking inzake terrorisme (Trevi)
H.BVD deelt mede dat de vergadering van werkgroep I op 11 en 12 oktober
j.l. geleid heeft tot de aanbeveling dat de communicatie tussen politieinstanties zal geschieden met gebruikmaking van de telexverbindingen
van de veiligheidsdiensten.
Daartoe zal bij elke veiligheidsdienst een berichtencentrum worden ingericht dat continu zal moeten kunnen functioneren.
6. Overlijden heer
BE deelt mede dat de begrafenis van deze door een verkeersongeval op
13 oktober j.l. overleden E IX-medewerker maandag 18 oktober a*s* te
1^.30 uur zal plaatsvinden.

18.10.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 19 oktober 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : PBC

1. PZ - BiZa
PH deelt mede dat tot het Hoofd van de afdeling Personeelszaken bij
het departement met ingang van 1 oktober 1976 is benoemd de heer
die afkomstig is van de Koninklijke Marine*
H.BVD vraagt HD na te gaan of een veiligheidsonderzoek naar de nienm
benoemde functionaris tijdig werd aangevraagd, zo neen dan wil H.BV»
hierover spreken met de S.G. die hij op maandag 25 oktober a.s. ontmoet.
2. Begroting BiZa
HK deelt mede dat de Tweede Kamer vandaag begint met de behandeling vi
de begroting van Binnenlandse Zaken*
Wij verwachten niet dat de BVD aan de orde zal komen.
(Opm.: Dit is juist gebleken).
5. HAZ
PH deelt mede dat Mr.
mede vanwege het organisatie en
efficiency-aspect dat hij t.a.v. de dienst zal behartigen met inganf
van 1 november a.s. de Aurorabesprekingen zal bijwonen.
H.BVD hoopt dat gezien de beschikbare ruimte aan de vergadertafel
alle deelnemers aan Aurora zo "inschikkelijk" zullen zijn dat het
mogelijk zal zijn de besprekingen in zijn werkkamer voort te zetten.
*». Computer
PH deelt mede dat het laden van de computer met cartotheekgegevens
naar verwachting per 1 november a.s. zal zijn voltooid.
Hopelijk kan met ingang van 1 december van de computer voor het raadplegen van gegevens gebruik worden gemaakt. Er wordt nu bezien welke
nieuwe projecten voor opneming in de computer in aanmerking komen.

21.10.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 oktober 1976
Aanwezig: PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD - PH - PBC

1• Ministeriële Commissie
HK deelt mede dat hedenmorgen de Ministeriële commissie betreffende
de inlichtingen- en veiligheidsdieneten voor "het eerst in een constituerende vergadering bijeenkomt.
H.BVD diende de Minister van advies terzake van de stukken die in
deze vergadering worden behandeld betreffende de taak van de commissie, de samenstelling daarvan en de procedureregels en een voorstel
betreffende de reorganisatie van de IDB.
2. Terrorisme
'
PH.BVD en HC hadden 20 oktober j.l. een gesprek met Mr. Gonsalves.
Deze maakte daarbij melding van een bomaanslag op 11 mei 1976 gericht op Autopon in Amsterdam. Gebleken is na onderzoek door het
gerechtelijk laboratorium dat de gevonden bom die niet explodeerde
sterke gelijkenis vertoont met bommen die de Rode Jeugd gebruikt
heeft. Wij hadden van deze bomaanslag nog nimmer vernomen.
Mr. Gonsalves zal bezien of het onderzoek naar de daders weer kan
worden aangevat.
Mr. Gonsalves is bevreesd voor nieuwe Zuidmolukse acties.
Afgesproken is daarom dat de CRI en CF geregeld zullen bijeenkomen
om gegevens uit te wisselen*
HC deelt mede dat Marius Nieuwburg hedenmorgen om 11.55 uur op Schiphol zal aankomen* Hij is in het gezelschap vam de journalist
van de Nieuwe Revue. Met hetzelfde vliegtuig reist ook Mr.
na een bezoek aan Bangkok naar Nederland.
HB meldt dat Lidwina Janssen voortgaat met in Israël interessante
mededelingen te doen.
PH.BVD brengt volgende week dinsdagmiddag 26 en woensdagmorgen 27
oktober een bezoek aan
.

22.10.1976

AURORA

OCHTENDBEPSREKING op dinsdag 26 oktober 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - PBO - H.TD - HK
Afwezig

: - -*• - - -

1, Terrorisme
HB deelt mede uit de pers te hebben vernomen dat Minister Van Agt
!
vanavond in Avro Televizier naar aanleiding van de zaak Marius
'
.
Njeuwburg iets zal vertellen over de strafbaarheid van voorbereidin)
j '"""'"
handelingen voor terroristische acties.
:
HK werd gistermiddag 25 oktober gebeld door de heer
]
.
van Avro Televizier die hem vertelde dat vanavond een interview
•
met Marius Nieuwburg wordt uitgezonden,opgenomen in het Garuda\l op weg naar Arasterdam.
vroeg of wij mededelingen
!
konden doen over het paspoort van Nieuwburg. Hij had van de Indiase
j
autoriteiten vernomen dat daarin een Jemen-stempel zou voorkomen.
Dit paspoort was door de consul ingenomen en zou op weg zijn naar
het Ministerie van Buitenlandse Zaken*
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2.

FBI
Hedenmorgen komt bij ons op bezoek de heer
van de
afdeling Donestic &ubversion van de FBI. H.BVD zal hem ontvangen
omdat hij wil vernemen wat het preciese ''doel van het bezoek is.
H.BVD wijst erop dat de FBI zijn bemoeienissen met het politiek
extremisme drastisch heeft moeten inperken.
Deze aangelegenheden worden niet meer door het intelligence-been
van de FBI behandeld. Daartoe behoren alleen de contra-spionage
aangelegenheden.

3- Gesprek met de SG
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H.BVD had samen met PH een gesprek met de SG Mr. Van Dijke.
Daarbij kwam naar voren dat het nuttig is stukken waarvan kennisineming door het departement gewenst is niet uitsluitend aan de
Minister te zenden, maar ook in afschrift aan de SG.
Over de volgende zaken werd gesproken:
- Veiligheidsonderzoeken. N.a.v. de aanstellingen van de heren
en
(de nieuw benoemde chef PZ) heeft R.BVD
de aandacht van de SG wederom gevraagd voor het tijdig aanvragen van veiligheidsonderzoeken.
- H.BVD heeft de SG herinnerd aan de wenselijkheid dat hij voor de
Secretarissen-Generaal van de departementen algemeen bestuur eena
een inleiding over de beveiliging houdt.
De SG zal een uitnodiging daarvoor bewerkstelligen.

i
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De SG vroeg H.BVD of hij binnenkort nog eens een uiteenzetting over
actuele zaken wil geven in de vergadering van de Minister met de
Commissarissen der Koningin
De SG deelde mede dat er een indepartementale commissie is geformeeri
voor de computerbeveiliging. Hij meent dat het wenselijk is dat een
vertegenwoordiger van de BVD mede namens het CVIN daarin zitting
krijgt. HD geeft een uiteenzetting over de huidige stand van zaken
betreffende de computerbeveiliging. H.BVD verzoekt hem hieromtrent
een korte notitie op te stellen.
H.BVD herinnert de SG aan de nota over de kwestie van de internering
die hij de Minister op 19 augustus j.l* ter hand stelde.

26.10.1976

AURORA
======

OCHTEHDBESPREKING op vrijdag ?9 oktober 1976
Aanwezig: PH.BVD - HB - HC - HD - HE - PBC - H.TD - HK
Afwezig: H.BVD - PH

^__

'

1. Terroriame.
HB deelt mede dat meJ.
van het Palestina-comité
informaties heeft ingewonnen bij Mr.
van Busa inzake
de mogelijkheid om een niet pro-deo advocaat voor Lidwina
Janssen in Israël te verkrijgen. Hij sluit niet uit dat het
Palestina-comité en mogelijk ook Mr.
op deze
wijze informatie willen verkrijgen over hetgeen Lidwina
< Janssen in Israël heeft verklaard.

•
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2. Adviescommissie terreurbeotrijdinR.
PBC nam deel aan een dezer dagen gehouden bijeenkomst van
deze commissie.
Overeengekomen werd dat tot begin januari 1977 wekelijks op
werkniveau een gesprek zal zijn tussen CRI, <LBT en BVD over
•
de situatie betr. de Zuid Molukkers.
]
De Amsterdamse recherche zal een aanvullend onderzoek instel\n betreffende de bomaanslag op 11 mei 1976 gericht op
ij
Autopon'in Amsterdam. Dinsdag 2 november 1976 vindt hierover
een bespreking plaats in Amsterdam onder leiding van O.v.J.
!
Gonsalves.
i
l
3. Splijtstoffen.
' _
HD deelt mede dat hij van !het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne enige informatie heeft gekregen omtrent een
\l in splijtstoffen waarbij Nederland, de Bondsrepubliek en Zwitserland zouden zijn betrokken.
•<•
k. Bezoek aan
*
PH.BVD bracht 27 en 28 oktober jl. een bezoek aan
alwaar
.hij het een en ander vertelde over de betrokkenheid van de
Dienst in het verleden bij terreuracties in het bijzonder bij
gijzelingen.
5. Artikel in Accent*
PBC vestigt de aandacht op een artikel in Accent over
Trotskisme, in een serie over het extremisme in Nederland,
De vraag is opgekomen of in dit artikel gegevens zijn opgenomen die aan het MO si j n ontleend.

29.10.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op dinsdag 2 november

1976

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HD - PHE - H.TD - PBO - T7C

H.AZ - HK
Afwezig t

1* H.BVD spreekt een bijzonder woord van welkom tot de heer
(HC) en Mr.
(H.AZ) die voor het eerst aan de Atirorabespreking deelnemen.
Hij begroet tevens de heer
in zijn nieuwe functie van TVC.
2. Art ikei in Accent (zie ook Aurora 29 oktober, punt 5)
HB deelt mede dat nedewerkers van zijn afdeling tot de conclusie
zijn gekomen dat de artikelen in Accent over de Rode Hulp en het
Trotskisme, beide geplaatst in het kader van een serie over het
extremisme in Nederland, elementen bevatten die ontleend móeten
zijn aan het maandoverzicht 7/8-1976 en hoogstwaarschijnlijk ook
aan een B-rapport.
In het gesprek hierover wordt herinnerd aan artikelen in De
Telegraaf in juli van dit jaar o.m. over de CPN-invloed in de vakbeweging waarbij ook gebruik gemaakt werd van gegevens ontleend aan
een maandoverzicht. DOB maakte hierover een rapport.
Naar voren komt dat in het verleden gebleken is van het bestaan vu
nauwe relaties tussen de LAMID en de Telegraaf
(
en
en dat ook wel vragen zijn opgekomen over het mogelijk weglopen van
gegevens bij Buitenlandse Zaken.
H.BVD acht het wenselijk dat andermaal een onderzoek wordt ingesteld
HD zal dit doen verrichten. Hierbij zullen worden betrokken de BVA,
HB en HK. HE zal desgewenst een E-IX-medewerker ter beschikking va»
het onderzoek stellen*
3« Sovjet-consulaat
HC deelt mede dat het in Antwerpen gevestigde Sovjet-oonsulaat 7
consulaire medewerkers zal krijgen. Het consulaat mag ook werkzaa»
zijn in Zeebrugge en Oostende.
H.BVD is verheugd over het feit dat mede door onze uitstekende relatie met Buitenlandse Zaken de vestiging van een Sovj et-consulaat te
Rotterdam kon worden voorkomen.
k. HICIV
H.BVD vertelt het e.e.a. over de constituerende vergadering van het
Ministeriële comité voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, di
op 22 oktober j.l. plaatsvond.Het verslag hieromtrent wordt aan de
coördinatoren en de betrokken afdelingshoofden toegezonden.

.
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- 2Aangezien het CVIN moet gaan functioneren als het instituut waarin
de KICIV-vergaderingen ambtelijk worden voorbereid zal het CVIN in
betekenis toenemen.
Wat de inbreng van informatie aan het CVIN aangaat, wijst H.BVD op
het belang dat daarin ook C-materie wordt opgenomen. Wanneer er vragen rijzen of bepaalde gegevens wel aan het CVIN zullen worden voorgelegd dient terzake de beslissing van de dienstleiding te worden
gevraagd.
5» Agenda
k november, 1^.00 uur

t CVIN: H.BVD en PH

8/9 november

s Werkgroep I, Europese samenwerking
terrorisme

15 november

: Benelux-bijeenkomst Brussel: H.BVD
en PH

16/1? november

: Nato Special Committee in Brussel:
H.BVD - PH - H.KEB
Voorbespreking 11 november, 14.30 uv
met PBC en HB over resultaat NatoWerkgroep. .

18 november, l'f.OO uur

: Bijeenkomst RIC: H.BVD en H.TD
(vergadering nog niet definitief)

22/25 november

: Vergadering Hoofden Europese dienste
in Bern (Berngroep): H.BVD en PH

29/30 november

: Bezoek aan Zweedse dienst: H.BVD en l

2 december, 10.3O uur

t H.BVD geeft inleiding over geheime
politieke beïnvloeding en terroris*e
in vergadering Minister Binnenlandse
Zaken met Commissarissen der
Koningin. H.BVD verwacht hiervoor bi
dragen van PBC en TVC.

6 december

3.11.1976

H.BVD houdt
rentie over
ambtenaren,
tionarissen
hiervoor de
strekken.

inleiding tijdens confeterrorisme voor bestuure
politie en justitiefuncin Hoog Soeren. TVC zal
benodigde gegevens ver-

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 5 november 1976
Aanwezig: H.™T> - PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD -

H.AZ - HK

Afwezig :

-•

1. Rode Hulp
HB geeft een commentaar op het artikel van Rudie van Meurs in Vrij
Nederland van 6 november 1976 "Samenspanning - De bijdrage van de
Rode Hulp aan de vervolmaking van de rechtsstaat". Hierover vindt
een discussie plaats*
:
HB nam deel aan een bespreking bij de Amsterdamse politie o.l*v.
Mr. Gonsalves. Besloten werd dat het onderzoek naar de bom bij
Autopon weer ter hand zal worden genomen. Indien enigszins mogelijk zal ook tot een vervolging van de vermoedelijke daders
en
worden overgegaan.
2. Sovjet-invloed in vervoerswezen
Tijdens de Minicom-bespreking, waaraan HC, samen met TVC, deelnam,
kwam de zaak van de economische invloed van de Sovjetunie in het vervoer s- en verkeerswezen aan de orde.
HC heeft zich terzake van een studie, die de Benelux-diensten op dit
punt zouden moeten ondernemen, enigszins terughoudend opgesteld.
H.BVD meent dat het nuttig kan zijn een dergelijke studie aan te
vangen. Hij ziet echter praktische bezwaren vanwege een gebrek aan
mankracht door de vele andere zaken die ons bezighouden.
De vraag komt op of er enige samenhang bestaat tussen deze aangelegenheid en het feit dat de zaak thans ook in de Europese Gemeenschap
speelt.
3- Veiligheidsincident
HD maakt melding van de ontvangst van een brief van een zekere heer
, waarbij deze een aantal telegrammen gericht aan het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en een document betreffende de Europese
Ministerraad, toezond die hij in de trein had gevonden. De afdeling D
stelt terzake een onderzoek in. H.BVD meent dat een bedankbriefje aan
de briefschrijver op zijn plaats is.
4-. Lekkages
N.a.v. een artikel enige tij.d terug in het Brabants Dagblad over het
veiligheidsonderzoek in de militaire sfeer, bracht de Adm.
gisteren in het CVIN naar voren dat z.i. naar de kant van de pers teveel wordt gepraat. Hij vroeg alle diensten grote terughoudendheid
t.a.v. het doen van mededelingen aan journalisten te betrachten.

- 2-

- 2H.BVD heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt erop te wijzen dat wij
ons zorgen maken over het in de pers, met naaie bij De Telegraaf, publiceren van gegevens, duidelijk ontleend aan het Maandoverzicht.
H.BVD vraagt de afdelingshoofden zich te "beraden op hetgeen kan worden
gedaan om te zorgen dat onze medewerkers zich gedisciplineerd gedragen
t.a.v. het binnen de Dienst houden van zaken die duidelijk intern moeten
worden gehouden.
Hij maakt deze opmerking n.a.v. het feit dat een medewerker over een
bepaalde zaak loslippig is geweest.
5. Nato Defence College
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Voor het eerst is ons de mogelijkheid geboden een kandidaat naar «ren
te brengen voor deelneming aan de cursus van het Nato Defence College
in Rome (februari-juni 1977). Hiervoor zal de heer
worden voorgedragen.
6. MICIV
'In de CVIN-vergadering van gisteren werd gesproken over de Ministeriële
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waarvan de
constituerende vergadering op 22 oktober j.l. plaatsvond.
Adn.
bracht naar voren dat er geen sprake van is dat met de
instelling van deze commissie beoogd zou zijn de invloed van de Minister
President of van de coördinator op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te vergroten*
Naar verwachting zal de MICIV niet meer dan eenmaal per jaar bijeenkomen. Aan de orde zal ,over enige tijd zijn het zg. inlichtingenplan,
dat de basis moet gaan vormen van de activiteiten van de IDB. H.BVD
zegt dat wij over deze zaak op het geëigende moment onze gedachten zullen moeten laten gaan*

5-11.19.76

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 9 november

1976

Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD - H.AZ - HK
Afwezig : H.BVD - PH

1. Grijze Wolven
PH.BVD vestigt de aandacht op de belangstelling die het niet doorgaan
van het Turkse arbeidscongres afgelopen zondag in het Hiltonhotel in
Botterdam in de publiciteit krijgt.
De Vara t.v.-rubriek Achter het Nieuws schonk gisteravond aandacht aan
deze zaak* Burgemeester Van der Louw sprak de verwachting uit dat de
regering zich met de tegenstellingen tussen de Turken en de beweringen
omtrent intimidatie door de Grijze Wolven zal bezighouden.
PH.BVD meent dat het nuttig is dat HB de ons ter beschikking staande
gegevens laat bijeengaren en dat zo spoedig mogelijk een rapport aan de
betrokken Ministers wordt gezonden.
2. PZ-BiZa
De nieuwe personeelschef van BiZa, de heer
, kwam vrijdag
5 november vergezeld van de heer
bij H.BVD kennismaken.
Aanwezig waren tevens PH.BVD, PH, HAZ en H.PZ.
3* Cursus bij
H.BVD had gisteren een gesprek met de heer
die de cursus bij het
-hoofdkwartier heeft bijgewoond* Deze vond de cursus goed geslaagd,
welk oordeel door de andere deelnemers wordt gedeeld*

9.11.1976

AURORA
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OCHTEMDBESPRSKING op vrijdag 12 november 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD -

H.AZ - HK
Afwezig : ——

'
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1» Bijeenkomsten met ID-medewerkers
•

•

'

H

B deelt roede dat volgende week begonnen wordt met een reeks van
bijeenkomsten voor de medewerkers van de I.D.'s in Garderen.
In totaal zullen ongeveer 125 ID-ambtenaren daaraan deelnemen.

2. Bijeenkomsten voor BVA's
HD deelt mede dat deze week een tweede groep BVA's van 22 man bij
ons te gast is geweest tijdens een bijeenkomst die werd georganiseerd door de afdeling D.
Binnenkort zal een driedaagse bijeenkomst voor BVA's en BVI's worden gehouden die sinds kort in deze functies werkzaam zijn.
Over enige tijd vindt ook een beveiligingsvoorlichtingsbijeenkomst
plaats voor PTT-ambtenaren.
3» Pormes
H.BVD vraagt aandacht voor de figuur van Pormes, de Zuidmolukker die
heeft deelgenomen aan het kamp in Jemen.

k. Europese samenwerking inzake terrorisme (TREVI)
S

Tijdens de maandag 8 en dinsdag 9 november 1976 gehouden bijeenkomst
werd in de werkgroep I een document opgesteld, dat in de in Londen
in begin februari 1977 te houden vergadering zal worden vastgesteld.

12.11.1976

AURORA

OCHTENDBBSPREKINQ op dinsdag 16 november

1976

Aanwezig: PH.BVD . PBC - TVC - H.B - H.C - H.E - H.TD . H.AZ

- HK

Afwezig : H.BVD - PH - H.D

CPN Groningen
H.B meldt dat er is ingebroken in het CPN-districtskantoor in Groningen. Gegevena
betreffende de CPN-leden en Waarheid-abonnees werden ontvreemd. Een bedrag van
ƒ 3.000»— werd niet meegenomen* Van CPN-zijde werd bij de politie geen aangifte
gedaan» Het ia niet duidelijk wie de daders kunnen zijn geweest.
H.B sluit niet uit dat men aan OPN-zijde zal denkeu dat de BVD met de Baak te
maken heeft»
2.

Naar aanleiding van het C-dagrapport van 15-11-1976 betreffende de terugkeer in
Nederland van .
•, vraagt PH.BVD hierover
,
en
te informeren. H.C zal contact opnemen met Kr.
van de Directie Vreemdelingenzaken
om te vragen of Justitie het plan heeft tot uitwijzing van
over te gaan*
*-

3»

Gesprek met Mr. Schimmel
.«
H.C had dezer dagen een gesprek met Mr. Schimmel, o.m. over de activiteiten van
de Poolse inlichtingendienst .en over de Oostduitse illegals.

k. Relatie met ID Amsterdam
' * <
*'• "
PH.BVD bracht gisteren een bezoek aan BOA. Met de heer
vond een
gedachtenwisseling plaata over de relatie met de ID Amsterdam. Dit mede n.a.v.
het nogal eigenmachtige optreden van twee medewerkers van de ID, die dit buiten
voorkennis van de Chef ID doen.
H.B meldt dat eind vorige week de heer
een gesprek had met de heer
. Daarbij uitte de Chef ID Amsterdam enige bezwaren omtrent de samenwerking
met ons. H.B zal de heer
vragen dit op papier te stellen. Daarna zal
worden bezien wat in deze zaak moet worden gedaan.
5. KLM

TVC nam deel aan een gesprek bij de KLM, waarbij aanwezig waren directeur
, hoofd
Mr.
-en de heer
van
de Dienst Luchtvaart van de R.P..
Afgesproken werd dat berichten die bij de KLM worden ontvangen omtrent mogelijke
acties tegen het luchtverkeer via de bedrij fsbeveiliging zullen worden geleid
naar de Dienst Luchtvaart, Deze Dienst zal dan zorgen dat de CRI en de BVD worden
geïnformeerd.
De KLM biedt ons de mogelijkheid in geval van een actie tegen onze luchtvaartmij.
een liaison-officer te plaatsen bij het crisiscentrum, dat de KLM dan inricht»

16-11-1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 19 november 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBC - HB - HC - HD - H.TD - HAZ - K/D
Afwezig : TVC - HE - HK

1. Computer scoort
HC meldt dat de computer goede diensten heeft bewezen bij een
(waarschijnlijke) identificatie in de Russische sfeer.

2.
Mede naar aanleiding van de politieke belangstelling voor de zaak
en het gisteren door Minister Van Agt in de Tweede Kamer
aangekondigde onderzoek door een drietal in te stellen commissies,
acht H.BVD het van belang vast te stellen of de Dienst in het verleden bij het onderzoek naar
betrokken is geweest.
K/D zal dit nagaan.
H.TD deelt mede dat op verzoek van de Rijksrecherche van advies werd
gediend bij het onderzoek naar de radio-ontvanginstallatie , waarover
in zijn woning beschikte.
5. RlC-bijeenkomst
H.BVD doet enige mededelingen over de gisteren door hem, PH en H.TD
bijgewoonde bijeenkomst. Aansluitend wordt gesproken over de ruchtbaarheid die ontstaan is rondom een nieuw project in de interceptiesector.
*f» Benelux-bi j eenkomst
Op de bijeenkomst van de Diensthoofden van 15 dezer te Brussel werd
de gedachtenwisseling over de beveiliging van de Europese Gemeenschappen voortgezet. Het ligt in de bedoeling een Werkgroep uit de
veiligheidsdiensten te formeren die zich speciaal met de beveiliging
van de Europese Commissie zal bezighouden. Dit laatste staat ook op
de agenda van de bijeenkomst van de Hoofden van de Europese diensten
van 22/25 november a.s. in Bern.
Volgende Benelux-bijeenkomst 11 januari 1977 in Luxemburg.
5. XSTA-bi j eenkomst
(PM). De vergadering van 22 november 1976 is afgelast.
Voorlopige datum voor de volgende bijeenkomst: 18 januari 1977»
6. Vergadering van Minister met C.d.K.'s
In verband met zijn op deze bijeenkomst (2.12.1976) te houden inleiding over de geheime politieke beïnvloeding en het terrorisme zal
H.BVD op 1 december een gesprek hebben met PBC en TVC.
22.11.1976

.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 23 november 1976
Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD - PH

1. Aanhouding van Italiaanse anarchisten
TVC deelt mede dat op zaterdag 20 november te ca. 1?.00 uur in een
trein komende uit Duitsland twee Italianen door de Koninklijke Marechaussee zijn aangehouden. Zij bleken in het bezit te zijn van een
handgranaat, een pistool, een aantal staven trotyl, treinbiljetten
Rome-Amsterdam en een lijst waarop ca. 30 namen van Italianen en enige
' Arabieren zijn vermeld.
De twee Italianen zijn afkomstig uit Sardinië*.
Door de Italiaanse politie worden zij in verband gebracht met de Rode
Brigade en worden zij als anarchisten bestempeld.
Tijdens een vergadering van OvJ Gonsalves en de OvJ te Arnhem waarbij
TVC aanwezig was, is het beleid t.a.v. het verhoor van de beide Italianen vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat zi
naar Nederland zijn gekomen om een terreuractie uit te voeren,ten doel
hebbend de bevrijding af te dwingen van de op de in hun bezit aangetroffen lijst vermelde personen, die zich allen in arrest zouden bevinden.
2.
HC meldt dat zich bij de
-vestiging in Den Haag heeft vervoegd
de derde stuurman van een in de Rotterdamse haven liggend Russisch schi
De man die opgaf genaamd te zijn
wil niet naar Rusland terugkerei
Voor zover bekend is hij geen inlichtingenofficier. De IDB is ook bij d>
zaak betrokken»
PH.BVD herinnert eraan dat de geldende lijn t.a.v. personen die niet tot
het inlichtingenwezen behoren is dat zij dienen te worden doorgeleid
naar de vreemdelingenpolitie, die dan contact met de directie vreemdelingenzaken van justitie zal opnemen*
3« Defensiestudiecentrum
Wij ontvingen de circulaire van het DSC betreffende de 29e cursus die
van 17 Januari t/m 25 februari 1977 wordt gehouden.
HK zal gaarne de opgaven van aspirant-deelnemers uiterlijk 15 december
a.s. ontvangen.
HE zegt geen kandidaat voor de cursus te hebben.
4. Computer
HAZ deelt mede dat er een bijeenkomst wordt belegd voor de Auroradeelnemers om hen te informeren over de mogelijkheden die de computer biedt
De uiteenzetting hierover zal plaatsvinden na de Aurorabijeenkomst op
dinsdag 30 november a.s. die voor deze gelegenheid in gebouw nr. 15 zal
worden gehouden.
5« Relatie met Japan
• f

Gisteren kwamen bij ons op bezoek twee vertegenwoordigers van de Japans'
Nationale politie. Zij werden na een beaoek aan Brussel verder geïnformeerd over de zaak
•
2'f.11.1976

OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 26 november 1976
Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - PHC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD - PH

1. De aangehouden Italiaanse anarchisten (zie Aurora 23*11.1976 punt 1)
HB deelt mede dat de zich in arrest bevindende twee Italiaanse anarchisten
volharden in hun houding dat zij geen enkele verklaring willen afleggen.
2.
PHC deelt mede dat tijdens de gesprekken die vanwege C na zijn definitieve
veroordeling met
worden gevoerd enige nog niet bekende feiten naar
voren zijn gekomen.
Zo heeft
o.m. verklaard nog andere Amerikaanse militairen, werkzaarr
bij Afcent te hebben benaderd met verzoeken om informatie.
Voor .zover wij weten hebben deze Amerikanen die nog niet met naam bekend
zijn dit niet gemeld* Volgens
hebben zij het verzoek om informatie
afgewezen.
heeft in contact gestaan met een Surinamer die zich bereid had verklaard Amerikaanse militairen om informatie te vragen tegen het verschaffer
van hard-drugs. De Oostduitsers zouden deze drugs dan leveren.
3» Adviesgroep terreurbestrijding

de

PHC doet op verzoek van TVC enige mededelingen omtrent de deze week gehouden vergadering van de adviescommissie t.w.:
- er is een algemene aanwijzing aan de politie uitgegaan om deze te wijzen
op de mogelijkheid van Zuidmolukse acties. Dit i.v.m. de komende molukse
hoogtijdagen.
- O.O.&.V. zal zorgdragen voor een bijzondere beveiliging in dit weekend
van de Minister-Presidenten en Ministers van Buitenlandse Zaken van EGlanden die in Nederland voor een conferentie aanwezig zijn. E.e.a. houdt
verband met de aanhouding van^twee Italianen.
k» Koninklijke Marechaussee op Schiphol
HD deelt mede dat de Vaste Commissie voor Justitie binnenkort een bezoek
brengt aan de Koninklijke Marechaussee op Schiphol
HD zal nagaan of in verband me'
dit bezoek enigerlei maatregel moet worden genomen betreffende de BVDinbreng
5* Kamerovertredingen
PHBVD vraagt bijzondere aandacht van de afdelingshoofden voor het bijzonde:
hoge aantal kamerovertredingen in de afgelopen maand. B en E komen hierbij
als de grote boosdoeners naar voren.
6. Aanwijzingen terreurbestri jding
HK heeft met hulp van ACD/CI een bundel samengesteld waarin de belangrijkste circulaires en aanwijzingen betreffende de terreurbestrijding zijn opg
nomen. De belanghebbenden zullen deze bundel ontvangen.

t .

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op dinsdag 30 november 1976

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

1. Aangehouden Italiaanse anarchisten (Aurora 26.11.1976, punt 1)
TVC deelt mede dat zich in deze zaak geen nieuwe ontwikkelingen hebben
voorgedaan. Momenteel is men bezig met het onderzoeken van de explosieven
die het tweetal in zijn bezit had.
2. Zuidmolukkers
TVC geeft een overzicht van de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen
in verband met eventuele Molukse acties in de decembermaand. PH.BVD
acht het van belang dat ook intern met bepaalde gebeurtelijkheden rekeninj
wordt gehouden.
Volgens een bericht in de "Volkskrant" van hedenmorgen noemde professor
Baudet van de R.U. Groningen de situatie in de Zuidmolukee gemeenschap
bijzonder explosief. Via de I.D. Groningen zal getracht worden na te gaan
waarop de heer Baudet deze uitspraak baseerde.

PH.BVD vernam van Engelse zijde dat het niet uitgesloten is dat
zijn uitwijzing uit Engeland zich naar Nederland zal begeven.

30.11.1976
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OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 3 december 19?6

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - HAZ - HTD - KD
Afwezig : HK

1» Neder l'a nd_s_e__ Vo Ik sun i e
N.a.v. het dagrapport van B van 3.12.1976 zegt H.BVD het van belang te
achten dat de ontwikkelingen rond de N.V.U. en de heer Glimtnerveen
in het oog gehouden worden.
2. Minister als referent
• HC deelt mede dat in de visumaanvrage van een Arabier de Minister van
Binnenlandse Zaken als referent wordt opgegeven. HBVD zal dit donderdag
a.s. onder de aandacht van de Minister brengen.
3. Compromittering vertrouwelijk telegram BuZa
HD deelt mede dat het onderzoek- naar de herkomst van het copie-telegram dat
dinsdag jl. in het bezit bleek te zijn van een buitenlandse journaliste,
heeft uitgewezen dat van het bewuste telegram minstens 1^5 copieën plus
nog een aantal voor diverse dossiers zijn vervaardigd* Er zijn ook copieën
aan de pers verstrekt.
k. Y_er_ead e r ing van C . d. K , ' s
H.BVD doet enige mededelingen omtrent de gisteren door hem en PH bijgewoonde
vergadering van de C.d.K.'s met de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor
de door H«BVD ingeleide onderwerpen (politieke beïnvloeding en terrorisme)
bleek levendige belangstelling te bestaan. Tijdens de discussie kwam o.a.
tot uiting dat bij de C.d.K.'s de indruk bestaat dat zij bij de informatieverstrekking onvoldoende worden bedacht. Door de Minister is toegezegd dat
het Hoofd van de Dienst in den vervolge vier maal per jaar een inleiding
voor dit gezelschap zal houden.
5. CVIN
H.BVD deelt mede dat op de door hem gisteren'bijgewoonde vergadering geen
onderwerpen die voor ons van bijzonder belang zijn aan de ordo kwamen.
De volgende bijeenkomst zal op 13 januari 1977 worden gehouden en door PH
worden bijgewoond.

j
'
j
i
i,

6. •MM»«W_^_^__^^
Bezoek aan Stockholm

[i

.

H.BVD doet enige mededelingen betreffende het bezoek dat door hem en PH
I
op 29 en 30 november jl. aan de Zweedse dienst werd gebracht. Een afspraak
werd gemaakt voor een bezoek van de heren
(Hoofd staatspolitie) en

(P.H.

) aan Nederland van 19-21 januari 1977.
- 2-
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7. Vergadering Berngroep
H.BVD deelt mede dat de door hem en PH bijgewoonde vergadering (22-25 novem
ber jl. Bern) van de Hoofden van de Europese Diensten als geslaagd kan
worden beschouwd. De volgende bijeenkomst zal in Rome worden gehouden.
Voor de volgende Europese cursus zal Engeland als gastland optreden.
Verwezen wordt naar het verslag van de vergadering.
8. Agenda
6 december
- H.BVD eri TVC, Heelsum
8 december
- H.BVD en PH bespreking met 8.G. BiZa
9 december
- Gesprek H.BVD met de Minister
H.BVD verzoekt eventueel voor de besprekingen van 8 en 9 december van
belang zijnde zaken tijdig onder de aandacht van HK te brengen.

3.12.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING OP dinsdag 7 december 1976
Aanwezig! H.BVD - PH.BVD - PH - PBO - TVC - HB - PHC - HD - PHE - HAZ Afwezig t HTD - KD

1. Zuid Molukkers
PHC doet mededeling omtrent enige recente ontwikkelingen in de
Zuid Molukse wereld met name omtrent contacten van Metiary in de
richting van Vietnam»
In verband met de inleiding die H.BVD gisteren tijdens de conferentie
over terrorisme in Hoog Soeren hield, zal TVC beeien of het
wenselijk is morgen aldaar de aanwezigen omtrent de jongste
ontwikkelingen te informeren.
PHC zal bezien of er aanleiding is om nadere informatie te verstrekken
aan de CdK in Drente in verband met de inleiding die H.BVD vorige
week voor de CdK's hield.
2. Koninklijke Marechaussee op Schiphol (zie Aurora 26.11.76, pt. *O
HD deelt mede dat in verband met het bezoek dat de Vaste Commissie
voor Justitie op 13 december a.s. aan Schiphol brengt hedenmorgen
een bespreking plaats vindt onder, leidihg van Mr.
, waaraan
de heer
van D deel neemt. In verband met de mogelijke
politieke implicaties van het bezoek wanneer b.v. het verstrekken
van gegevens aan de BVD in vragen naar voren zou komen, acht H.BVD
het wenselijk dat HK nog contact opneemt met Mr.
.
(Afgesproken is nader dat HK een gesprek zal hebben met Mr.
van de Direktie Vreemdelingenzaken. Deze zal bij het bezoek op
Schiphol aanwezig zijn.)
3»

Sovjet beïnvloeding-ten aanzien van zaak

.

PBC geeft, enige toelichting t.a.v. het telegram van BuZa betreffende
mededelingen van de journalist
over Sovjet bemoeienis met
artikelen door
in Accent over
geschreven.
De SG Justitie Mr. Mulder sprak hierover met H.BVD. H.BVD vraagt
PBC aanwezig te zijn bij het telefoongesprek dat hij met Mr. Mulder
wil voeren i.v.m. diens verzoek om een evaluatie van het telegram
van BuZa.
4. Pers contact
HK werd opgebeld door de journalist
van Panorama die
inlichtingen vroeg i.v.m* het artikel in Der Spiegel van 15.11.76.
bevattende het verhaal van een vroegere vrouwelijke agent van het
MfS betreffende de z.g. hotel organisatie van de Oostduitse
veiligheidsdienst.
In dit artikel wordt gewag gemaakt van.het optreden van een z.g. BVD
agent in Oost-Duitsland. In overleg met C zal HK nagaan wat ter zake
aan het verzoek van de betrokken journalist kan worden gedaan.

- 2-

Haturali sat ie
UK zal samen met BV op 10.12. a»s. een gesprek hebben met
Mr.
van Justitie over het naturalisatie-verzoek van
over wie wij ondersbands aan het Hoofd van de
Hoofdafdeling Privaatrecht enige informatie verstrekten*
Mr.
zal Staatssecretaris Zeevalking t.a.v. de te nemen
beslissing van advies moeten dienen.

6.
PH.BVD verstrekt enige informatie over de stappen die door ons
(o.m. contact van HK met Mr.
) worden ondernomen om te
voorkomen dat
in Nederland wordt toegelaten. In de
VARA rubriek Achter het Nieuws werd gisteravond aandacht gegeven
aan de uitwijzing van
uit Engeland. Daaruit bleek dat
hij zeer veel steun ondervindt in de kring van Labour en in
de vakbeweging bij zijn verzet tegen het hem gegeven uitwijzingsbevel .

7.12.1976
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AURORA

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBO - TVC - HB - HC - HD - HE - HTD -

HAZ - HK
Afwezig : ——

-\
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Ochtendbespreking op vrijdag 10 december 1976

1. Gesprek met Minister en met de SQ
PH en HK delen de belangrijkste punten mede van de gesprekken die
H.BVD en PH en beide genoemden en HK hadden met reep. de SQ en
de Minister*
Verwezen moge worden naar de betrekkelijke notities.
H.BVD vraagt ervoor zorg te dragen dat de notitie betreffende het
gesprek met de Minister aan de SG wordt gezonden.
2. Het .contact «et de CdK's
.De mededelingen die H.BVD in de vergadering van de Minister met
de CdK's op 2 december j«l* deed hebben enige doorwerking gehad.
De CdK Noord-Holland, Drs. De Wit, liet H.BVD weten geïnteresseerd
te zijn in de achtergronden van de communistische bedreiging. De
.CdK Groningen, Mr. Toxopeue, bracht gisteren onaangekondigd een
bezoek aan H.BVD.
3»

gr. Biesheuvel
Mr* Biesheuvel kwam bij H.BVD het een en ander vertellen over zijn
ervaringen tijdens de reis die hij onlangs naar de Sovjet-Unie
maakte waarvoor hij door PH.BVD en PBO was gebriefed. In een wat
bredere.kring komt Mr. Biesheuvel op 20 december bij de Dienst over
zijn ervaringen in de Sovjet-Unie verhalen.

k. Agenda
- Tot 3 januari 1977 is H.BVD met verlof.
- Van 6 tot 12 januari 1977 zijn H.BVD en PH..
afwezig i.v.m.
een bezoek aan Parijs en aan Luxemburg, alwaar de Benelux
vergadering wordt gehouden.
- Enige tijd voor 22 januari 1977 zal H.BVD samen met PH de
rondgang langs de ministers maken voor het verkrijgen van de
handtekeningen onder de bijzondere lasten. (De gegevens hiervoor
worden uiterlijk 7 januari 1977 bij KD ingewacht).

H.BVD neemt zich voor zich na zijn terugkeer op 3 januari 1977 alleen
nog bezig te houden met zeer belangrijke incidenten en zaken van groot
belang.
- .,

10 december 1976

OCHTENDBESPREKING

op dinsdag ]A december 1976

Aanwezig: PH.BVD - PH - PBO - TVC - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.AZ - HK
Afwezig : B

1.

Brandbom
Vrijdag 10 december 1976 is in Den Haag een op een brandbom gelijkend voorwerp aangetroffen onder de auto van de attaché van de Zuidafrikaanee ambassade. De Haagse politie heeft de zaak in onderzoek*

2.

'
PH.BVD deelt mede dat hij werd opgebeld door de Secretaris-Generaal van
.Buitenlandse Zaken, Mr.Schiff, die mededeelde dat Minister van der Stoel
enige informatie over
wilde hebben in verband met de mogelijkheid dat
deze na de eventuele uitvoering van het tegen hem uitgevaardigde uitwijzingsbevel van Engeland, naar Nederland wil komen. Minister Van der Stoel verwacht
dan bijzondere moeilijkheden.
Over deze aangelegenheid hebben wij al gegevens verstrekt aan Mr.
van
de Directie Vreemdelingenzaken van Justitie.
HK, die zich in het bijzonder met deze zaak bezig houdt, zal binnenkort naar
Londen gaan om nadere gegevens te verkrijgen omtrent de gronden die de
Engelse regering aanleiding waren tot het uitvaardigen van het uitwijzingsbevel.

3*

Organisatie terreurbestrijding
HK deelt mede dat PH hem verzocht heeft om een inleiding te houden over de
organisatie op het terrein van de terreurbestrijding, soortgelijk aan het
verhaal dat hij twee jaar terug hield. HK vraagt de Aurora-deelnemers welke
medewerkers zij deze inleiding laten bijwonen. Dit levert de namen van
14 medewerkers op*
HK zal met PH overleggen omtrent de datum waarop hij de inleiding zal houden.

1^-12-1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 17 december 1976

Aanwezig: PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD

1 • .Justitie-commissie op Schiphol
* HK deelt mede van Mr.
van Vreemdelingenzaken te hebben vernomen
dat het bezoek van de Vaste Commissie aan Schiphol op 1J september j.l.
zonder enige moeilijkheid is verlopen.
Wat het gebruik van de computer aangaat heeft Mr.
de betrokken
Kamerleden iets verteld over het daarvoor geldende voorschrift dat bij
Justitie in de bibliotheek ter inzage ligt en dat geënt is op de aanwijzingen van de Minieter-President terzake van de registratie van
gegevens in computers.
2. LBT
HC deelt mede dat werd vernomen dat de LBT activiteiten zou ontwikkelen
liggende buiten zijn taakgebied.
PH.BVD vraagt hierover eerst concrete feiten te verzamelen en daarover
dan zonodig een notitie op te stellen.
J. Lezingen en inleidingen
PH deelt mede dat gisteren in het gesprek met B naar voren kwam het
probleem dat vele malen een beroep op medewerkers wordt gedaan voor
het houden van lezingen of inleidingen, waardoor het gevaar ontstaat
dat dezen onvoldoende tijd aan hun eigenlijke werk kunnen besteden.
Dit kwam naar voren naar aanleiding van de in Garderen gehouden bijefinkomsten voor medewerkers van de ID-en.
HB zal het initiatief nemen om een overzicht te verkrijgen betreffende
het totale beeld in deze. HE meldt dat EO over wat daar wordt gedaan
een halfjaarlijkse opgave samenstelt.

17.12.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 21 december 1976
Aanwëzig:PH.BVD - PBC - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig :H.BVD - PH - TVC - H.AZ

1.
HK vertelt enige bijzonderheden omtrent het gesprek dat hij gisteren had
met een medewerker van
over de aldaar ter beschikking staande
gegevens over
. Verwezen wordt naar de notitie van HK over dit
gesprek.
+
2* Lidwina Janssen
PBC maakt melding van berichten in de pers (o.m. Volkskrant 21 december)
betreffende het gereed komen van het psychiatrisch rapport over
Lidwina Janssen* Volgens deze berichten wordt verwacht dat de rechtbanft
op grond van dit rapport Lidwina verantwoordelijk zral stellen voor haar
daden.
De rechtszaak zal wanneer zo wordt beslist op 12 januari 1977 aanvange».
en drie dagen duren.
3- Paul de Groot
PBC vestigt de aandacht op het interview met Paul de Groot - voor zover
bekend het eerste dat hij in zijn 77-jarige leven heeft gegeven - dat
verscheen in de aflevering van Panorama van eind vorige week.

22.12.1976

AURORA

'

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 2*f december 1976

Aanwezig: PH.BVD - PH - PBC - PHB - PHC - HD - HE - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD - H.TD - TVC

1. Terrorisme

--,-

Bij B wordt niet over gegevens beschikt die aanleiding kunnen geven voor
de verwachting dat, vanuit de hoeken die B bekijkt moeilijkheden tijdens
de kerstdagen zullen opkomen.
Bij C kwamen gisteren enige meldingen binnen- die de mogelijkheid van
moeilijkheden wel in zich bergen. Zo was er een melding van
dat in
de komende dagen een poging zou worden ondernomen om de vrijlating af te
dwingen van medewerkers van
die in de BRD gevangen zitten. Vier
terroristen uit Bagdad zouden op weg zijn naar Oost-Berlijn voor het
plegen van een actie. Voorts werd een melding ontvangen betreffende een
relatie tussen een dissidente PFLP-groep en personen in Amsterdam.
2. -Journalist Panorama

,-.
'
r
.
l
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HK kreeg gisteren bezoek van de Panorama-journalist
". Deze had al eerder telefonisch contact
' ' met hem gezocht n.a.v. het artikel in Der Spiegel van 15 november 1976
"Ich sollte Herren im Hotel aushorchen" (Aufzeichnungen einer ehemaligen
Agentin des DDR-Geheimdienstes) dat handelt over de activiteiten van de
zgn. Hotelorganisatie van het MfS in de DDR.
heeft bijzondere belangstelling voor het gedeelte in het verhaal
dat handelt over een zgn. BVD-agent die inmiddels met de betrokken medewerkster van het MfS is gehuwd.
De aanleiding tot zijn bezoek was nu dat hij een mededeling wilde doen ove
het feit dat hem ter ore was gekomen dat vanuit het adres
aan de andere zijde van deze straat gelegen woningen met
verrekijkers werden gadegeslagen.
vertelde op bezoek te zijn geweest bij Der Spiegel in Hamburg en het
BfV in Keulen. Bij Der Spiegel had hij de naam van de MfS-medewerkster
vernomen en ook de naam van de Nederlander» In Keulen had men hem medegedeeld dat de zaak wat het BfV aangaat is afgesloten. PHC bevestigt dit.
Het BfV heeft de zaak doorgeleid naar het BKA die een aanhoudingsbevel
tegen de ex-MfS-agente (
) heeft uitgevaardigd.
PHC zal bezien of wij op het verzoek van
in kunnen gaan mede te
delen waar
verblijft.
is al eerder gezegd dat de Nederlander
i.c* nimmer als agent van onze dienst is opgetreden.

3. BNP
PBC maakt melding van berichten in de pers omtrent een poging tot zelfmoon
van een medewerkster van het BND. Zij heeft getracht zich van het leven te
beroven door, toen zij in het politiebureau in Munchen was, uit een raam t
springen. Zij zou nog in leven zijn. Dit verhaal is bevestigd door de
-vertegenwoordiging die heeft gezegd dat zij o.m. in Parijs is werkzaam geweest.
27.12.1976

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 28 december 1976
Aanwezig: PH.BVD - PH - PBO - HB - PHC - HD - HE - H.TD - HAZ - K/D
Afwezig : H.BVD - TVC - HK

1. Actiegroepen in N.O.-Nederland
"HB maakt melding van berichten betreffende activiteiten van diverse
actiegroepen tegen het gebruik van atoomenergie en het opslaan van
atoomafval in het Groningse en Drentse grensgebied met W.-Duitsland.
Er is sprake van samenkomsten met Duitse geestverwanten o.a. in '
Vlagtwedde.
Hoewel tot dusver van enige directe relatie met communistische groeperingen niets is gebleken wordt de ontwikkeling in het oog gehouden.
2. Zuidmolukkers
Geconstateerd wordt dat, voor zover thans bekend, de dag van de
27ste december rustig is verlopen. Ook de Haagse hongerstakers
hebben hun actie inmiddels beëindigd.

28.12.1976

AURORA

QCHTENDBESPREKING op vrijdag 31 december 1976

Aanwezig: PH.BVD - HB - PHC - HD - HE - HKAfwezig: H.BVD - PH - KZ - HTD - TVC

1*

Rood Verzetsfront

•

HB maakt melding van een ontwikkeling in het noorden des lands
waar zondag ?.6 december 1976 een groep werd opgericht die zich
het Rode Verzetsfront noemt. Daarvan maken deel uit de familie
Ecken en
en enige andere ons bekende personen. De
groep staat los van de Rode Jeugd. De verwachting ±B dat men,
zoals tot nu toe, steun en hulp aan het Palestijnse terrorisme
zal blijven geven»
2,

Arabisch Terrorisme
PH.BVD geeft een samenvatting van de berichten die wij van
ontvingen en die in samenhang met andere gegevens duiden op de
mogelijkheid van een Arabische terroristische actie in Ameterdanu
kondigde de mogelijkheid van een actie van
en
een hem nastaande groep aan, mogelijk gericht op een vliegtuig vf*n
of naar Israël. Er zijn de laatste dagen clandestiene activiteiten
gebleken van medewerkers van de Iraakse ambassade die in dit verband
ook te denken geven»

3.

Zaak
HK kreeg het verzoek van Mr.
, plv Hoofd van de Hoofdafdeling
Staats- eu Strafrecht van Justitie, om te vernemen of er onzerzijds
bezwaren bestaan tegen het met de justitie- politie onderzoekgroep
naar de Sovjetunie laten gaan van de tolken in de Oekraïnfïe taal,
beiden verbonden aan het Instituut voor Slavische talen in Utrecht,
Dr.
en Dr.
•.
Verder ?/erd gevraagd of wij het nuttig vinden voor het vertrek
van de groep naar de Sovjetunie op 1 februari 197? een gesprek
te hebben ter briefing van de van Mr.
, MJ-.
l
(Hoofd OvJ en OvJ te Amsterdam) en van Commissaris
en de
heer
van de Rijksrecherche te Amsterdam.
Men acht het van nut dat wij hen iets vertellen over wenselijk te
achten beveiligingsmaatregelen en over de KGB.
(HK heeft Mr.
medegedeeld dat wij van ons uitgezien geen
gegevens hebben die relevant zijn ora bezwaar te maken tegen het
medegaan van de beide tolken. Mr.
aal contact met ons
opnemen vcor het muken van een afspraak voor een briefingsgesprek
in de week van 10 tot 15 januari 197?)o

- 2-

- 2-
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Rudie van Meurs
HK liet H. van Meurs van VN op 30 december 19?6 n.a.v. zijn
hiertoe gedaan verzoek weten dat een interview met Mr. De Haan
pas zou kunnen plaatsvinden na zijn optreden als H«BVD en dan alleen
met toestemming van de Minister. Aangaande een interview met
H.BVD heeft hij gesteld dat deze dit niet opportuun acht. Voor
het overige wordt verwezen naar de notitie die HK van het gesprek
maakte.

5.

Gesprek met de Minister
PH.BVD, Pfl en HK hadden op 29 december 19?6 een gesprek met de
Minister. Deze werd geïnformeerd over de stand'van zaken betreffende
waarover hem een notitie werd overhandigd en over de recente
gegevens betreffende dreigingen van de kant van het Arabische
terrorisme. Ook de situatie onder de Zuid Molukkers werd besproken.

31 december 19?6

