AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1 april 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB -PHC - HD - PHE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig :

1. Socialistische Internationale
PHC kreeg een melding van OO&V betreffende een bijeenkomst van de
Socialistische Internationale, waaraan o.m. de heren Brandt en Kreisky
zullen deelnemen en die op 16 en 17 april a.s. in het Mariothotel in
Amsterdam zal worden gehouden.
De eigenaar van dit hotel is van Joodsen huize.
OO&V vroeg ons eventuele gegevens van belang voor de beveiliging van de
bijeenkomst te willen melden.

L van

2. Bezoekers
. . ,,
-••"'
te stellen
HD vraagt namens de BVA deze van te voren en tijdig in kennis^van bezoekers van buiten die in aantallen of/familieleden die bij gelegenheid
van afscheiden e.d. het gebouw zullen betreden.
Het is dan niet nodig dat zij een pasje invullen. De BVA zal dan zorg
dragen dat een lijst met namen bij de beveiligingsbeamte ligt. Het is dan
wel wenselijk dat betrokkenen gezamenlijk binnenkomen en het gebouw verlaten en dat zij door iemand worden begeleid.
3. Bereikbaarheidspiket
HK wijst op de wenselijkheid om tijdens de komende Paasdagen een regeling
inzake de bereikbaarheid van de medewerkers te treffen.
TVC meent dat het goed is deze regeling al het komende weekend te doen
ingaan. De hoofden van de directies enz. wordt verzocht het nodige te
verrichten. HK ontvangt gaarne de betreffende notities.

^/"^

k. RVD
HK overhandigt een lijstje met onderwerpen opgesteld door de heer
van P&B. Dit moet dienen .om de RVD te informeren omtrent de onderwerpen
waarvoor wij v.w.b. het toezenden van knipsels belangstelling hebben.
HK verzoekt de lijstjes met eventueel commentaar of aanvullingen uiterlijk maandag *f april te mogen terugontvangen.
5. WKC (Zie Aurora 29-3.1977, pt. 2)
j
PBC deelt mede dat het overleg in de dienst heeft opgeleverd dat wij voor
meldingen van dag tot dag van de kant varihhet WKC in het bijzonder belangstelling hebben voor gegevens die een early warning kunnen inhouden ;
voor terreuracties. Voorts ook voor gegevens die waarschuwen voor mogelijk ordeveretorende gebeurtenissen. Hieromtrent kan de heer
;
worden geïnformeerd. Hij dacht dat het nuttig was t.z.t. eens een gesprek te hebben met de WKC-leiding over de prioriteiten van de zaken waarvoor wij belaifietelling hebben.
H.BVD vraagt dit voorlopig achterwege te laten totdat de dienstverlening
van ons aan het WKC betreffende de telex-verbindingen door het thans (nog)
zittende Kabinet ie geformaliseerd.
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- 26. Thailand
TVC meldt dat hedenmiddag bij ons zes Thaise officieren op bezsoek komen*
Zij aijn in Nederland als een soort tegenbezoek van het verblijf van
Minister Van Agt en Mr.
in Thailand enige tijd terug.
De hoofdafdeling D. zal zorgdragen vosr een inleiding hedenmiddag over'
anti-sabotage.

7.
HBVD deelt mede dat de heer
, als opvolger van de heer
is benoemd tot Administrateur Directeur Generaal voor de Openbare Veiligheid. Wie de heer
als Hoofd
zal opvolgen is nog niet
bekend.
8.

"~

Tijdens een bijeenkomst gisterenavond vernam HBVD van Mr.
dat
staatssecretaris Zeevalking nog geen beslissing inzake de toelating van
, naar aanleiding van diens verzoekschrift van enige tijd terug, heef)
genomen.
9. Condoleances

wordt

H.BVD kreeg van H.PZ de vraag voorgelegd of de in 1972 door de heer
Kuipers vastgestelde regeling betreffende het reageren op het overlijden
van gezinsleden van medewerkers gehandhaafd blijft.
Deze regeling komt hierop neer dat als een officiële mededeling van overlijden wordt gedaan vanwege de dienstleiding gereageerd^doch als dit niet
het geval is naar bevind van zaken wordt gehandeld.
In het gesprek hierover blijkt het gewenst aan deze regeling vast te
houden. Dit laat onverlet wat de directie, hoofdafdelingshoofden c.q.
afdelingshoofden hunnerzijds menen te moeten doen.

AURORA

OCKTfcMDBKSPHEKTHG op dinsdag g april 1977
Aanwezig: PH.BVD - TVC - PBG - PHB - HC - HD - PUS - H.TD - HAZ - UK
Afwezig : H.BVD

NHW u£a»lc-.;ding van een mededeling van HC omtrent enige persberichten,
deelt HK mede gisteren telefonisch contact te hebben gehad met de heer
Vcin MI 5- Op verzoek van H.BVD vroeg hij deze of iets kon
worden gezegd omtrent de termijn waarop de uitzetting van
nu aal
wordeu geëffectueerd» Het antwoord was negatief.
is nog doende
OM te trachten een beroep bij het Hogerhuis in te stellen, waaromtrent
nr.g niet is beslist.
Het Lagerhuis moet nog over de zaak spreken. Dit zou heden gebeuren,
maar als dit niet lukt, vindt dit debat pars geruime tijd na Pasen plaats
H.BVD wilde geïnformeerd zijn i.v.m. het gesprek bij Staatssecretaris
Zeevnlking, waaraan hij hedenmorgen samen met de heren
en
en
van BuZa deelneemt.
2. LAKID
HD deelt mede dat als nieuw hoofd van de sectie Veiligheid in plaats van
de heer
benoemd is de heer
J. Nato Defenac College
Naar aanleiding van een brief van BuZa vraagt HK eventuele kandidaten
voor deelneming aan de 51e cursus van het Nato Defense College
(2.9.1977 tot 10.2.197ö) uiterlijk 15 april a.s. in Aurora bekend te
maken.
**• P?^ onnÜo Studiecent rum
TVC ontving een uitnodiging voor de herhalingscursus van het DSC van
10 tot 12 mei a.s. in Oosterbeek. Op de gebruikelijke wijze zal HK
laten nagaan wie aan doae bijeenkomst willen deelnemen.

6.4.1977

OCffiTENDBESPREKINQ op dinsdag 12 april 197?
Aanwezig: H.BVD - TVC - HB - PHC - HD - PHE - H.TD - HK
Afwezig : PH.BVO - PBC - HAZ

1. Werktijden
H.BVD deelt mede dat hij het rapport van HPZ heeft ontvangen betreffende
de eind 1976 uitgevoerde controle op de aanvang en het einde van de
werktijden. Hij zal dit rapport aan de Aurora-deelnemers laten toezenden,
opdat er in een volgende bijeenkomst over kan worden gesproken.
2. _^
(Zie ook aurora 5-^-1977 punt 1),
H.BVD vertelt het e.e.a. over de bespreking bij staatssecretaris
Zeevalking op 5 april jl..
Nadien heeft de staatssecretaris besloten
te laten weten dat hij
voor een verblijf van 3 maanden geen bijzondere toelating nodig heeft
en dat wanneer hij in Nederland is gearriveerd zijn aanvrage om een
voorlopige verblijfsvergunning in behandeling zal worden genomen.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 15 april 1977
Aanwezig: H.BVD - PBC - HB - HC - HD - PHE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - TVC
«-

•

1. E XIII medewerker
PEE deelt mede dat de toestand van de E XIII medewerker de heer
die reeds geruime tijd ziek ie thans als zeer ernstig wordt'
aangemerkt.
2. NATO Defense College (zie Aurora 5*fr.1977i punt 3)
PBG deelt mede dat de SBP medewerkers de heren
en
belangstelling hebben getoond voor deelneming aan de 51e cursus van
het NATO Defense College. Van de kant van Buitenlandse Zaken is ons
gevraagd voor 25 april te melden of wij kandidaten hebben voor deze
cursus die van 2.9*1977 tot 10.2.1978 wordt gehouden. Maandag a.a.
cal hieromtrent door H.BVD nader overleg worden gepleegd.
3.

^

(zie Aurora 5«fr.1977« punt 1)

Minister De Gaay Fortman zeide H.BVD gisteren geen aanleiding te zien
tot verdere stappen na de door Staatssecretaris Zeevalking ter zake
van
genomen beslissing. Buitenlandse Zaken heeft de mededeling
die aan
moet worden gedaan naar de Ambassade in Londen doorgekabeld.
In het Vrije Volk van 9.^.1977 verscheen voordien al een bericht over
de beslissing van de Staatssecretaris* Dit is gevolgd door een uitvoerig artikel in Vrij Nederland van 16.^.1977 dat woensdag j.l. uitkwam waaruit blijkt dat de Rudie van Heurs..uitvoerige informaties
heeft gekregen over de toedracht van de zaak,o.m. maakt hij melding
van het gesprek dat de Staatssecretaris had met de ambtenaren van
Justitie en met H.BVD. Hij bleek ook op de hoogte van het feit dat
enige tijd terug in de Vaste Cie.voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over de kwestie
is gesproken.
k. Gesprek met de Minister
In het gesprek dat H.BVD 13.^.1977 had bij gelegenheid van het verkrijgen van diens handtekening voor de bijzondere lasten kwamen verder nog de volgende punten aan de orde:
*
- Reorganisatie OO&V. I.v.m. de formatie van een bureau bij OO&V dat
zich gaat bezig houden met het verzamelen van gegevens omtrent ordeverstorende sociaal-economische onrust, zoals in het verleden de
akties van de binnenschippers en de vrachtwagenchauffeurs, is nu
door de Minister bevestigd dat wij alleen met zulk soort zaken te
maken hebben wanneer deze binnen de ons in het KB toegewezen taak
vallen.
H.BVD heeft er de aandacht op gevestigd dat nu weer een nieuwe
instantie is gecreëerd die een beroep zal doen op de inlichtingendiensten van de politie om gegevens te verkrijgen;
- 2-
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KPK. H.BVD vestigt de aandacht van de Minister op het feit dat de
burgemeester van Epe aanleiding heeft gevonden deze Zuidmolukse
ordedienst in te schakelen i.v.m. de arrestatie van de Zuidmolukkers die betrokken waren bij de roofoverval op een Surinaams ontmoetingscentrum enige tijd terug in Amsterdam. De wapens die de
politie toen niet kon vinden, konden daardoor tijdig naar elders
worden gebracht. H.BVD heeft over deze zaak hedenmiddag een gesprek
met Mr.
van Justitie.
•
Verder sprak H.BVD met de Minister over het verzoek van Prof.
-•
om inzage te krijgen van gegevens mogelijk bij de BVD
\r en

en over het feit dat H.BVD het niet noodzakelijk vindt deel te
j
nemen aan de briefing van het Kroonprinselijk paar voor de aan- |
staande reis naar de Volksrepubliek China*
'
(zie Aurora 15.3.1977* punt 5)
H.BVD herinnert aan een eerder gedaan verzoek suggesties te doen voor
punten te behandelen tijdens de in het najaar te houden samenkomst
met
die 2 a 3 dagen zal duren. Hij verzoekt deze voor het
einde van deze maand te deponeren bij H.KEB.
f
• '
l
6* Agenda
*
\D is
19 en 20 april 1977 i.v.m. de bijeenkomst van het NATO Special
'
Contmittee.
|
21 en 22 april 1977 i.v.m. de TREVI-bijeenkomst voor de hoge functionarissen, in Londen*

15.^.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING cp dinsdag 19 april 1977
Aanwezig: PH.BVD - PBG - TVC - HB - HC - HD - PHE'.- HTD - HAZ - HK
Afwezig:

H.BVD

1. E XIII medewerker
PEE deelt mede dat de medewerker van E XIII, de heer
afgelopen nacht is overleden.
2»

,

Automatisering
HPZ deelt mede dat in een vergadering van de stuurgroep automatisering
die gisteren werd gehouden, is besloten deze stuurgroep op te heffen.
In de plaats daarvan treedt een beleidsgroep automatisering die minder
frequent zal vergaderen en die in de toekomst beslissingen zal nemen
omtrent nieuwe automatiseringsprojekten. Van de groep die onder voorzitterschap staat van H.BVD maken deel uit HB, HC, HD, HE, HTD, HAZ,
HACD en HO. De eerste vergadering wordt op 13 mei a.s. gehouden.

3. NATO Defense College (zie ook Aurora 15. *U 1977« punt 2)
PH.BVD deelt mede dat het wenselijk wordt geacht alvorens nieuwe kandidaten voor dit studiecentrum voor te brengen eerst eens af te wachten
wat de ervaringen van de heer
zijn, die de thans in gang
zijnde cursus volgt. Het zal dan beter mogelijk zijn te bepalen welke
waarde deze cursus voor het werk van de Dienst heeft.
f»

19.^.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 april 1977
Aanwezig: PH.BVD - TVC - PBC - HB - PHC - HD - PEE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD

1» Zuidmolukkers
Wij beschikken niet over aanwijzingen, zo meldt PHC, dat de Zuidmolukkers
iets van zins zijn op de herdenkingsdag maandag 2J> april a.s.. Er is
enige commotie in Zuidmolukse kring ontstaan vanwege de aangekondigde
publicatie in Nieuwe Revue en de persberichten in enige dagbladen omtrent
het contact van Ds. Metiary met vertegenwoordigers van Vietnam. Men
vraagt zich af wie de zegsman van dit bericht kan zijn geweest. PHC sluit
niet uit dat
hier de hand in heeft gehad.
Tamaela is tot nu toe de enige die pfficieel aanspraak kan maken op het
hebben van relaties in het buitenland, t.w. met Benin, het vroegere
Dahoney.
2. Wervingsbeleid
HAZ deelt mede dat korte tijd terug overeenstemming is bereikt met de
hoofden van B, C en D t.a.v. het in de toekomst te voeren wervingsbeleid
voor het vervullen van functies van veiligheids- en contactambtenaren.
Het betreffende stuk ligt voor degenen die hiermede niet direct bemoeienis hebben ter inzage bij HK.
3- DSC
Als deelnemers voor de a.s. herhalingscursus van 10 t/m 12 mei 1977
hebben zich gemeld de heren
,
en Capelle, die zonder bezwaar
aan deze cursus kunnen deelnemen.
k. NATO Special Committee
PBC vertelt enige bijzonderheden omtrent de op 19 en 20 april gehouden
bijeenkomst van het Special Committee.
Er was een wat verwarde discussie over de bemoeienis die de Italiaanse en
de Franse dienst menen te moeten hebben met het communisme. Interessante
bijzonderheden werden medegedeeld over het in Frankrijk korte tijd terug
opgerolde GRlT-net en over de secretaresse op het Noorse Ministerie van
BuZa die meer dan 20 jaar voor de KGB heeft gewerkt.
5. Terrorisme
Tijdens het bezoek dat TVC bracht aan
vernam hij dat deze Dienst
met ingang van 1 november 19?6 als een soort verlengstuk van het BfV
zich bezig houdt met het verkrijgen van gegevens omtrent terreurdaden in
het buitenland, in het bijzonder in Latijns-Amerika, in Australië «n het
Midden-Oosten.

25-4-1977

AURORA

OCHTENPBESPREKING op dinsdag 26 april 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - HTD HAZ - HK
Afwezig:

—

1. CPN
Gesproken wordt over de jongste verklaring van de CPN die de ommekeer in de relatie met Moekou bevestigt. H. BVD acht het nuttig dat
een studie wordt gemaakt over de achtergronden daarvan.
2. Zuidmolukkers
De herdenkingen die gisteren plaatsvonden hebben niet tot moeilijkheden geleid. Hanusama was er duidelijk op uit de vuile was betreffende de contacten met Vietnam binnen de deur te houden.
HC zal nagaan wat er aan de hand geweest is terzake van het incident
in de trein van Zoetermeer waaromtrent ons een melding bereikte afkomstig van de SG BiZa.
3«

Gesprek met SG BiZa
H. BVD heeft hedenmorgen te 11.30 uur het gebruikelijke periodieke
gesprek met de SG BiZa Mr. Van Dijke. Hij vraagt of de aanwezigen
nog punten ter bespreking hebben.

k»

TREVI
H. BVD deelt mede dat tijdens de Trevi bijeenkomst van de hauts
fonctionnairs vorige week de ontwerptekst van 5 werkgroepen samengevoegd tot een geheel is goedgekeurd.

5.

Bezoek aan '.
Van de gelegenheid van zijn verblijf in Londen maakte H. BVD gebruik
om een kort bezoek aan
te brengen alwaar hij de Duty Boom bezichtigde. Op het functioneren van zo 'n Duty Room wil H. BVD t.z.t.
nog eens terugkomen.

6.

De tijden van^jcomen en van gaan (zie ook Aurora I2.fr.l977i punt 1)
H. BVD heeft hedenmiddag met de heer
uit de CvO een gesprek
over het rapport van HPZ over de eind 1976 uitgevoerde controle betreffende de werktijden. Hij is tot de voorlopige slotsom gekomen
dat n. a. v. dit rapport een maatregel nodig is waarbij men kan variëren
van het invoeren van een prikklok tot het controle doen uitvoeren vanwege de hoofden van organieke eenheden. Het probleem is dan wel wat
men moet doen t. a. v. degenen die dan nog in overtreding blijven.
N. a. v. het rapport van HPZ wil H. BVD t.z.t. op deze aangelegenheid in
de Aurora-bespreking terugkomen.

7. Medegedeeld wordt dat HE a. e. donderdag 28.4.1977 het ziekenhuis zal
mogen verlaten.
26. k. 1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING op 29 april 1977
Aanwezig: H.BVD - PBO - TVC - HB - HC - HD - PHE - HTD -'HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD

1. Bulgaarse terrorist?
HC deelt tnede dat de Nederlandse' Ambassadeur in Sofia van het Bulgaarse Ministerie van Buitenlandse Zaken de mededeling ontving dat
zich in Nederland een Bulgaar genaamd
zou bevinden die het
plan zou hebben een aanslag te plegen op de Bulgaarse Ambassadeur.
De kleine evaluatie commissie in dit geval uitgebreid met een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken zal heden de zaak bespreken.
2. Adviescommissie terreurbestrijding
TVC nam dezer dagen deel aan een bijeenkomst van de Adviescommissie
terreurbestrijding. Daar kwam hem ter ore dat eind vorige week bij
een aannemersbedrijf te Breskens uit een bunker JO kilo iremiet,
een hoog explosief middel, en ontstekers zijn ontvreemd. Het bericht
zou ook in de pers zijn verschenen.
HB zegt dat in het verleden niet gebleken is dat materiaal ontvreemd
bij aannemers bij Nederlandse terreurgroepen is terechtgekomen.
3. Kamerovertredingen
Uit het overzicht van de kamerovertredingen over maart blijkt een
toename daarvan met ca. 5 overtredingen vergeleken met het overzicht
over februari. B.BVD vraagt in gebouw 25 ook te gaan experimenteren
•et het controlesysteem dat in gebouw 15 wordt toegepast.
k»

Re serve-volgst ers
Voor alle duidelijkheid wil H.BVD vastgelegd zien dat van de hoofden
van de direkties, enz. verwacht wordt dat 4» op Revo's tot hun direktie, enz. behorende, maximaal voor 2 dagen per maand een beroep kan
worden gedaan door E-XIII. Voorts dat als op zo'n dag na 24.00 uur
observatiewerk wordt verricht deze uren kunnen worden gecompenseerd
door een later beginnen op de daarna volgende dag.

5»

Bezoek aan
HK vertelt het e.e.a. over het bezoek aan
dat hij bracht om
enige informatie te krijgen over de juridische achtergrond van de
zaak.

6. Bijeenkomst Hoofdcommissarispen
R.BVD is er niet geheel van overtuigd dat het gebrachte program in
het bijzonder wat de informatie over de structuur van de Dienst aangaat, het beoogde effect heeft bereikt. Aangezien een soortgelijke
informatie echter alleen met ruime tussentijd kan worden gegeven,
gelooft hij niet dat hieraan thans verdere consequenties dienen te
worden verbonden.
-2
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Agenda
- H.BVD is maandag 2 mei en dinsdagmorgen 3 mei afwezig i.v.m. bezoek aan het Landelijk Contact in Valkenburg.
- PH.BVD is i.v.m. een bezoek aan
afwezig tot 12 mei.
- HTD is wegens een bezoek aan
en vakantie afwezig tot 11 mei.

2.5.1977

AURORA

OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 6 mei 1977
Aanwezig: H.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - HAZ - HK
Afwezig: PH.BVD - HTD

1.
Via Buitenlandse Zaken werd vernomen dat voor de Britse autoriteiten ale
definitief geldt dat
zijn keuze op Nederland heeft laten vallen als
land van bestemming. Het debat in het Lagerhuis over de uitwijzing van
en
heeft op 3 mei j.l. plaatsgevonden. Het beleid van de
Britse regering terzake van de uitwijzing van beiden werd goedgekeurd.
2.

Perscontacten
HK had woensdag *f mei een gesprek met
(NRC-Handelsblad)
over internationale terroristische bewegingen. 5 Hei had hij een gesprek
ter kennismaking met
(Algemeen Dagblad) die het contact
overneemt van de heer
, die met pensioen is gegaan.

3»

Het komen en gaan (zie ook Aurora 26.*». 1977. punt 6)
H.BVD deelt mede dat met het dagelijks bestuur van de Commissie van Overleg overeenstemming werd bereikt omtrent het invoeren van een mechanisch
controle-systeem op het naleven van tijden van komen en gaan. Bezien
wordt nu wat voor systemen er zijn en welke de voorkeur verdient. De toepassing van het systeem zal voorlopig plaatsvinden voor een proefperiode
van een half jaar. HD vindt het beschamend voor de chefs dat zij er niet
in geslaagd zijn een zodanig toezicht te organiseren dat bewerkstelligd
kon worden dat de regels worden nagekomen. H.BVD zegt dat wanneer uit de
Aurora-kring suggesties mochten komen voor andere oplossingen hij gaarne
bereid is aan de hand daarvan het gesprek een volgende keer in Aurora
voort te zetten.
•

U.

Politieke beïnvloeding
Er heeft een gesprek plaatsgevonden over het instituut van PBC waaraan
werd deelgenomen door H.BVD, PBC I en II, HB, HC en SBP/'
Daarin is geconstateerd dat het onderkennen van de verschijnselen van de
politieke beïnvloeding een omvangrijke en gecompliceerde aangelegenheid
is die zowel breedte als diepte werk vraagt. Bepaald is dat PBC zich
voorshands beperkingen moet opleggen en dat voornamelijk aandacht zal
worden geschonken aan het aspect van de vredesbeweging als een van de
belangrijkste onderwerpen van politieke beïnvloeding waarvan het -Sowjetblök zich bedient.
Dit zal nader worden uitgewerkt in gesprekken met B, C en SBP. Daarnaast
zal PBC een voorstel betreffende deze aanpak opstellen dat ter fiatering
aan de Minister van Binnenlandse Zaken zal worden voorgelegd.

- 2-
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Opvragen gegevens bij het bevolkingsregister
N.a.v. de vraag van de Landdrost van de Zuidelijke ÏJselmeerpolders,
de heer Lammers, betreffende het doel van een bepaalde bevolkingscheck
wijst H.BVD nog eens met nadruk op de circulaire van 5-12.197^ die werd
uitgegeven na het geval Herw^ijnen, in het bijzonder op het bepaalde
daarin betreffende het aanvragen van bevolkingsgegevens in operationele
gevallen en in kleine gemeenten.

9.5.1977

AURORA

OCHTENDBESPSEKING op dinsdag 10 mei 1977
Aanwezig: H.BVD - PBO - HB - HC - HD - PHE - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - TVC - H.TD

1. VNA
HB deelt mede dat de heer
per 1 juli a.B. zijn functie als hoofd
van de VNA zal neerleggen. Als fungerend hoofd zal daarna optreden
-.mevrouw
". H.BVD vraagt zich af of dit nog consequenties moet hebben
t.a.v. de positie van de heer
die bij de VNA is gedetacheerd.
2. Gesprek met H.IDB
Tijdens het periodieke gesprek dat H.BVD op vrijdag 6 mei 1977 met de heer
had kwam het volgende aan de orde:
- zowel IDB als BVD ontvangen soms berichten van bevriende diensten die niet
altijd voor beide diensten bestemd zijn;
- het bezoek onlangs van twee medewerkers van
die deskundig heetten
te zijn op het terrein van het Midden-Oosten vond de heer
van uiterst
geringe waarde. Dit oordeel wordt door HC gedeeld.
J. Piket- C.Q. bereikbaarheidsrefieling
H.BVD acht het nuttig dat eens wordt nagegaan hoe het staat met de regeling
bij de dienst betreffende de bereikbaarheid en het piket op tijden dat de
dienst is gesloten. Dit mede met het oog op het gebruik van de computer.
HAZ zal een inventarisatie opstellen.
4. GeST)rek met Commissie
H.BVD is morgen aanwezig bij een gesprek dat Minister De Gaay Fortman heeft
met de heer
die een onderzoek instelt naar het beleid in het verleden t.a.v. de zaak
gevoerd. E.e.a. houdt verband met het verzoek
van Prof.
om materiaal bij de BVD berustend en van waarde voor
zijn onderzoek te verkrijgen.
5. P.G. -vertrader.ing^'_-IZ3
H.BVD herinnert aan de P.G.-vergadering die donderdag 12 mei 1977 ztO.
plaatsvinden. De gegevens vanJ3_en C..worden daarvoor hedenmiddag bij HK
ingewacht.
"'"'

.

6.

H.BVD herinnert aan de bijeenkomst met de Directeur-Generaal van
die op 17 mei a.s. zal plaatsvinden en waarvoor de agenda aan de hierbij
betrokkenen werd gezonden*

10.5.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 13 mei 1977

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

1. Burgemeesterskring
Voor een negental burgemeesters die behoren tot de kring van burgemeesters in
het zuidelijk deel van Noord-Holland hield HK op 11 mei jl. een inleiding over
de taak «n functie van de BVD. Andermaal bleek dat de burgemeesters vrijwel
geen idee hebben van wat de BVD is en wat de BVD doet. HK dacht door zijn verhaal wat meer inzicht te hebben verschaft.
2. OVJ-spionage
HK had 12 mei 1977 samen met PHB en BOS een gesprek met Mr. Schimmel over
een operationele zaak van de afdeling B betrekking hebbende op een activiteit
van het MfS.
l
.
,
.'
3. Zaak
Van de zijde van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het Ministerie
van Justitie werd ons medegedeeld dat
is gedagvaard door de advocaat
van
als getuige a décharge in de rechtszaak die thans aan de gang is.
Hem wordt voor het aanwezig zijn op de rechtzitting op 20 mei a.s. een visum
voor 3 degen verstrekt waarna hij weer naar Duitsland moet terugkeren.

/

f

^_
"~

en

'

H.BVD en HK waren op 11 mei jl. aanwezig bij een gesprek dat Minister
De Gaay Fortman vergezeld van de Secretaris-Generaal had met Prof.
en de heer
. Het gesprek handelde over de beschikbaarstelling van gegevens
eventueel bij de BVD aanwezig die van belang kunnen zijn voor het onderzoek
van de Commissie
. De volgende afspraak werd gemaakt. De heer
komt maandag 16 mei a.s. te 9.00 uur op bezoek bij H.BVD. Dan zal hem een uiteenzetting worden gegeven over de opzet van ons documentatie- en archief systeem en zal hij mededelen t.a.v. welke personen de Commissie
geïnteresseerd is^eventueel bij de BVD aanwezige gegevens te ontvangen.
Wij zullen nagaan of gegevens aanwezig zijn en of deze gelet op de staatsveiligheid ter beschikking kunnen worden gesteld. Rijzen onzerzijds bedenkinge:
tegen beschikbaarstelling dan zal dit onder overleg van de betreffende stukken
ter kennis van de Minister worden gebracht die eventueel na overleg met zijn
ambtgenoot van Justitie terzake een beslissing zal nemen.

- 2-

— 2 —
* - vergadering
In de P. G. -vergadering van 12 mei jl. waaraan H. BVD deelnam werd uitvoerig
van gedachten gewisseld 0ver de positie die zou dienen te worden ingenomen
t. a. v. de NVU. In discussie was de vraag dit mede n. a. v. de recente vragen
van het Tweede Kamerli'd Kosto of civiel rechterlijk dan wel strafrechterlijk
tegen de NVU kan c.q. moet worden opgetreden.
5» Klein Journaal
PBC geeft sinds kort een zg. Klein Journaal uit waarin wordt gerapporteerd
omtrent zaken van belang i. v. m. het onderwerp "politieke beïnvloeding".
H. BVD acht het nuttig dat dit Journaal ook ter beschikking wordt gesteld
van alle Aurora-deelnemers.

16.5.1977.

AURORA

OCHTEWDBESPREKING op dinsdag 1? mei 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - HB - HC - HD - HAZ - HK
Afwezig : TVC - H.TD - PHE

1. NVU
Gesproken wordt over de berichten in de pers volgens welke de OvJ in
Amsterdam heeft medegedeeld dat er voldoende aanknopingspunten zijn om
bij de Rechtbank een vordering te doen dat op grond van art. 16 van het
Tweede Boek van het BW de NVII wordt verboden en or.tbondea.
HK deelt mede dat hij hedenmiddag Mr.
, plv. Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht op bezoek krijgt, met wie al enige tijd
terug een afspraak was gemaakt, om hem wat gegevens ter beschikking te
stellen omtrent de pogingen van de NVU om te voorkomen dat de beweging
c.q. partij als een rechtspersoon wordt aangemerkt.
2. Mogelijke perspublicaties
HB deelt mede dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat in
het Economisch Bulletin van de VU Amsterdamt een faculteitsblad, eind mei
iete zal worden gepubliceerd over gesprekken door medewerkers van de dienst
gevoerd met een wetenschappelijk ambtenaar van de VU.
Deze heeft daar met collega's over gesproken en via deze lijn ie het bekend
geworden bij de redactie van het Economisch Bulletin.
Het gaat hier om een gesprek van een medewerker van E IX gevoerd in het
kader van een op grond van de Beschikking Antecedentenonderzoeken ingesteld
veiligheidsonderzoek en een gesprek van een medewerker van BOA gevoerd met
het doel namen van personen te verkrijgen die eventueel bereid zijn diensten te verlenen bij het vergaren van inlichtingen.

3. Commissie

(zie Aurora 10.5.1977 pt. k)

H.BVD deelt mede dat h'ij gisteren samen met HK, H.ACD en ACD/CI een gesprek
heeft gehad met Dr.
van de Commissie
. Deze is daarna
door H.ACD geïnformeerd omtrent de opzet van het documentatiesysteem van de
dienst. E.e.a. houdt verband wet het veT.oek van Prof.
om eventueel materiaal bij de BVD berustend voor zijn onderzoek van waarde te verkrijgen.

. . .
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- 24. Buitenlands bezoek
Hoofd
is heden bij ons op bezoek voor het voeren van informatieve
gesprekken.
HB v/ijst op de mogelijkheid dat het Hoofd LfV Hamburg Dr.
mogelijk
vandaag ook bij ons'op bezoek komt.

18.5.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 20 mei 1977

f

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

1»- Uitslag verkiezingen Israël
Oesproken wordt over de stembusoverwinning van de rechtse Likoed-partij
tijdens de op 17 mei jl. gehouden parlementsverkiezingen in Israël. Het is
niet onwaarschijnlijk, dat deze overwinning zal leiden tot een verscherping
van terroristische activiteiten van Arabische zijde*
2. "Rood Verzetsfront"
H.B vestigt de aandacht op de verschijning van het derde nummer van dit maandblad dat omvangrijker is dan de vroegere publicaties van "Rode Hulp", zonder
dat de teneur wijziging heeft ondergaan. Voorshands is niet bekend van wiens
hand de artikelen zijn.
3» Nederlandse Volks Unie (punt 1 Aurora van 17-5-1977)
Vernomen werd dat technici van de TROS pogingen zouden willen doen de voor
hedenavond aangekondigde t.v.-uitzending van de NVU te verhinderen.
Tijdens het gesprek met Mr.
(Justitie) dd. 17 mei jl. werd de indruk
verkregen dat men op het departement van Justitie niet optimistisch is over
de mogelijkheden de NVU op grond van de bestaande (nieuwe) wettelijke bepalingen te verbieden.
'*

*f» Piket Pinksterdagen
PH.BVD acht het gewenst dat voor de Pinksterdagen, van 27 mei 17.3O 31 mei 8*00 uur, een piketregeling wordt getroffen. Hij verzoekt de afdelingshoofden uiterlijk 2*» mei aan K/D op te geven wie van hun medewerkers zij daarvoor hebben aangewezen.

H.TD doet enige mededelingen betreffende zijn bezoek aan
, waar hij
kennis maakte met enige nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de beeldoverbrenging. Geluidtechnisch is
minder geavanceerd dan wij. Naar hij
vernam is men terughoudend in het gebruik van bepaalde apparatuur bij de
terreurbestrijding uit vrees dat dit mogelijk iH verkeerde handen terecht
zal komen.

20-5-1977.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2*» mei 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBO - TVC - HB - HC - HD - HAZ - K/D
Afwezig : HK - H.TD - PHE

1. Gijzelingen
Gesproken wordt over de op maandag 2J mei jl. plaatsgevonden acties van Zuidmolukse zijde,die leidden tot de gijzeling van een aantal schoolkinderen en
leerkrachten in een Lagere School in Boyensmilde en van een aantal treinpassagiers in een bij Glimmen/De Punt tot stilstand gebrachte trein. HC deelt
mede dat de eisen van de bezetters van de school thans bekend zijn. Over deze
eisen wensen zij niet te onderhandelen.'Het Nederlandse antwoord moet uiterlijk morgen te 1^,00 uur ontvangen zijn. Ds. Metiary zal hedenmorgen onder-»
vraagd worden door de gemeentepolitie van Assen. K/D had in verband met de
gijzelingen telefonisch contact met de heer
van Voorlichting BiZa
(n.a.v. een vraag van het Utrechts Nieuwsblad), met de Brabant Pers
f
),de Gemeenschappelijke Persdienst (:
en
),de Telegraaf
(
) en met het Algemeen Dagblad (
). Naar aanleiding van
een vraag van de Minister of er indicaties zijn dat de Ned. Volksunie voornemens is tegenacties te ondernemen zal HB de desbetreffende afdeling op deze
mogelijkheid attenderen.
2. Piketregeling
HAZ deelt mede dat de bestaande (algemene) piketregelingen thans geïnventariseerd zijn.
Voor de Pinksterdagen zal een bijzondere regeling gelden (zie Aurora van
30.5-1977 pt. *0.

24.5-1977

AURORA

OCH^NPBESPREKING op vrijdag 2? mei 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HAZ - K/T)
Afwezig : HK - H.TD - PHE

1. Verkiezingsuitslagen
Gesproken wordt over de terugval van de CPN en het geringe succes van
de Ned. Volks Unie die alleen in de volkswijken van de grote steden met
een gemengde bevolking enige aanhang van betekenis bleek te hebben*
2. Gijzelingen
Hedenmorgen werden de kinderen in de school te Bovensmilde vrijgelaten.
Inmiddels zijn er aanwijzingen dat het onder de jeugdige Zuidmolukkers
nog verre van rustig ie. TVC constateert dat de samenwerking met andere
diensten beter verloopt dan bij vorige gevallen. Ook bij de eigen Dienst
loopt de organisatie bevredigend.
3* Brief C.v.O.
Gesproken wordt over een brief van het C.v.O* betreffende het gebruik
van persoonsgegevens die met het oog op de eerste aanstelling werden
verzameld*

27.5.1977

j
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AURORA
BBBSBB

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 31 mei 1977
Aanwezig: PH.BVD - TVC - PHB - PHC - HD - HAZ - K/D
Afwezig : H.BVD - HK - PBC - HTD - PHE

1. gijzelingen
Geconstateerd wordt dat er de laatste dagen geen wijziging in de
situatie is gekonen en dat er nog geen uitzicht bestaat op een
spoedige afloop.
De voorlichting door de nieuwsmedia schept eerder verwarring dan
opheldering. De Volkskrant van hedenmorgen maakt melding van een
artikel in de "Daily Mail" waarin een relatie tussen de bekende
Carlos, de KGB en de Zuidmolukse acties wordt gelegd. De treinkapers en de bezetters van de school zijn inmiddels voor het merendeel geïdentificeerd. Nagegaan zal worden of ons liaison-rooster
gewijzigd kan worden omdat er thans te veel uren met het heen en
weer reizen verloren gaan. De Ministers in het beleidscentrum
worden voortdurend op de hoogte gehouden van de gegevens waarover
wij de beschikking krijgen.

2.
PHC deelt mede dat volgens Britse bron
heeft uitgelaten dat hij
zijn actie tegen de CIA zal voortzetten. Hij hoopt toestemming voor
een langer verblijf in Nederland te krijgen. Zijn eerste aanlooppunt
in Nederland zal het TNI in Amsterdam zijn. PH.BVD verzoekt Justitie
en BuZa over een en ander in te lichten.

1.6.1977

AURORA

OCHTEWPBESPKEKING op vrijdag 3 Juni 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - HB - HC - HD - PHE - HAZ - K/D
Afwezig i PBC - BID - BK

1. Gijzelingen
Nieuwe ontwikkelingen hebben zich niet voorgedaan. De "Waarheid" spreekt
in een hoofdartikel van een "Soeharto-agent als brein achter de gijzelingen".
2.
HC deelt «ede dat
heden in Nederland tal arriveren. Voor maandag
a.s. heeft hij een afspraak met Mr._
j waarschijnlijk met het
oog op de regeling voor zijn verblijf h.t.l..
heeft wel gereageerd
op de hem opgelegde meldingsplicht maar niet op de andere voorwaarden
voor zijn voorlopige toelating. De verantwoordelijkheid voor het toezicht
op
ligt bij de F.G. te Amsterdam.
3. Bijeenkomst-Bern-groep
De Bern-groep vergaderde 25 «n 26 mei jl. in Rome. H.BVD geeft een overzicht van de belangrijkste besluiten. De volgende Europese cursus zal
in september/oktober a.s. in Engeland worden gegeven.
Parijs zal een Werkgroep convoceren ter behandeling van het Arabisch
terrorisme. De Werkgroep contra-spionage wordt gecontinueerd; België
zal convoceren. Volgende bijeenkomst van de Bern-groep: 22/24 november
a.s. in Luxemburg (verwezen wordt naar het verslag van de bijeenkomst).
k, Trevi-Hinistersoonferentie
H.BVD doet enige mededelingen omtrent deze door hem op 31 mei jl. in
Londen bijgewoonde conferentie. Van de Nederlandse bewindslieden was
alleen staatssecretaris Zeevalking aanwezig. In de Nederlandse pers wordt
ruime aandacht aan deze bijeenkomst besteed.

K/D werd opgebeld door Mr.
, voorzitter van de rgn. Wachtgeld»
commissie bij welke eommissiegnze gewezen medewerker
in beroep is gekomen tegen de wK$6££kg de termijn van het hem toegekende
wachtgeld te verlengen. De heer
beroept zich thans op een
mededeling van Minister Toxopeus en Mr.
informeerde vat bij de
Dienst daaromtrent bekend is. HF£ zal verzocht worden dit na te gaan.
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- 26» Maandoverzicht
H,BVD deelt mede dat zovel de Minister als de Secretaris-Generaal bepaalde opmerkingen over de inbond van het Maandoversicht over april jl.
hebben gemaakt. H.BVD acht het van belang dat de aard en de inhoud van
het Maandoverzioht intern nog eens nader vorden bezien. HG wordt verzocht
op korte termijn een bijdrage over de situatie in de Zuidmolukse sfeer
voor het volgende Maandoverzicht te doen samenstellen.

6.6.1977

AURORA

ssssas

OCHTEMDBESPREKING op dinsdag 7 .1uni 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - PEC - DOB - FES - EAZ - K/D

Afwezig : HTD -EK

1. Gijzelingen

,

•n het geaprek van de bemiddelaar a Mevrouw
en Dr.
wet de
treinkapers niet tot enig resultaat schijnt te hebben geleid, overheerst
het gevoel dat de affaire in een impasse ie geraakt. De "Telegraaf"
maakt melding van onrust onder de bijstandverlenende onderdelen.

Gesproken wordt over .het interview net
in de VAHA TV-rubriek
"Achter het nieuws1* van gisteravond.
deelde o.a. mede dat hij en
xijn raadsman Mr.
bij Justitie sullen informeren naar de
betekenis van de hem opgelegde voorwaarden voor toelating. De uitzending is bij EO op video opgenomen.

é.BVD ontving gisteren bezoek van de heer
vertelde over zijn ervaringen in Jordanië.

1977

die hem een en ander

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 10 juni 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC * TVC - HB - HC - DOB - PHE - HAZ - K/D
Afwezig t H.TD - EK

1. CPN
HB doet enige mededelingen ontrent de laatste ontwikkelingen verband houdende
met de onenigheid in de hoogste leiding van de partij.

2. Qijgelingen
De laatste ontwikkelingen worden besproken. Het tweede gesprek van mevrouw
en Dr.
met de treinkapers schijnt - evenmin als het eerste
gesprek - tot enig resultaat te hebben geleid. Voorshands bestaat er nog
geen uitzicht op een spoedige afloop van deze zaak.
3. Armeense terreurorganisatie
Persberichten maken melding van de gisteren gepleegd* moord op de Turkse
Ambassadeur bij het Vaticaan. De Armeense terreurgroep die hierin de hand
gehad heeft deed reeds eerder van zich spreken door aanslagen in Wenen»
Parijs en Beiroet.
**.

H.BVD vernam van de Zuid-Afrikaanse Ambassadeur dat generaal
binnenkort op bezoek komt. H.BVD zal een gesprek met hem hebben.

10.6.1977

.»

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1*» juni 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - EB - HC - DOB - PHE - HTD HAZ - HK
Afweeig:

—

1. Zuidmolukkers
Gesproken wordt over de begrafenis van de in de trein omgekomen kapers
die hedenmiddag in Assen plaats vindt. In Breda is een gesprek gevoerd o.l.v» Mr. Gonsalvee over de inlichtingen die erop duiden dat
radicale Zuidmolukkers in het Zuiden des lands nieuwe acties zouden
willen ondernemen.
Verder wordt aandacht geschonken aan hetgeen Minister De Gaay Fortman
gisteravond in een uitzending van Achter het Nieuwe heeft gezegd over
de Binnenlandse Veiligheidsdienst in samenhang met de gijzelingsacties.
HK zal contact opnemen met Mr.
van de Hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht van Justitie om kenbaar te maken dat als het voornemen bestaat in het aan de Kamer uit te brengen verslag iets te melden over
de BVD overleg met ons daarover wordt verwacht. De Kamer zal n.a.v.
dit verslag op 23 juni a.s. een debat houden»

2.

PDlB^yan personeelsleden en E IX rapporten
JUA

H.BVD deelt mede dat n.a.v. in de CVO gemaakte opmerkingen een procedure is vastgesteld voor het opbergen en kennisnemen van £ IX rapporter
betreffende personeelsleden. Deze zullen in de PD1s in een gesloten
enveloppe worden geborgen.
Kennisneming beperkt tot:
- H.PZ voor eventueel overleg met HB, HCf enz. over personele aangelegenheden;
- BVA in geval van eecurity aangelegenheden*
- De dienstleiding in geval van alle andere aangelegenheden - ook
lichte eecurity zaken - .
3*

Werkt i .1 d-controle
Een discussie vindt plaats over de maatregelen die.gewenst uijn on
te bewerkstelligen dat het personeel de werktijden in acht neerit.
H.BVD zegt te hebben overwogen over te gaan tot het gebruik van tijdregistratie apparatuur op basis van een proefnemingsperiode.
De daarmee gepaard gaande kosten en het mogelijk nadelige psychologische effect zijn elementen om de beslissing daaromtrent aan te houden* H.BVD neemt kennis van de toezegging van de aanwezigen dat zij
alles zullen doen, gezien hun verantwoordelijkheid als chef, om in do
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bestaande situatie verbetering te brengen» H.BVD deelt mede dat de
CVO ook wat ia teruggekomen op zijn nogal krachtige opstelling ten
gunste van de invoering van tijdregistratie apparatuur.
H.BVD deelt mede in het najaar op de zaak terug te komen, nadat dan
vederom een steekproefgewijze controle op het komen en gaan is gehouden. De niet Aurora deelnemers zullen door H.BVD hiervan op de hoogte
worden gesteld.

15 juni 1977

ADRORA

OCHTENDBESPSEKINQ op vrijdag 17 Juni 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - DOB - PHE - HTD - HAZ - EK

Afwezig : ——

1.

Zuidmolttkkers
Gesproken wordt over het incident van gisteravond in Krimpen a/d IJssel
waar moeilijkheden zijn ontstaan in de Arabonese woonwijk waarbij zelfs
barricades werden opgeworpen.
Het Parool publiceerde donderdagavond 16.6.1977 «*n verhaal over tegenstellingen tussen de politie en de BVD terzake van het inlichtingenwerk
t.a.v. de Zuidnolukkers. De Telegraaf van hedenmorgen nam dit thema met
grote verve over en voerde zelfs een BVD zegsman in, terwijl van onze
kant geen enkele mededeling van de inhoud in de Telegraaf weergegeven is
gedaan.
Telegraaf-Adjunct Hoofdredacteur
belde HK gistermiddag om deze
attent te maken op het artikel in het Parool. HK heeft hem toen gezegd
dat dit een nonsensverhaal was.
HK werd gisteravond gebeld door
van de NOS rubriek Den Haag
Vandaag. Deze verstrekte hij enige achtergrond informatie n.a.v. het gesprek dat
i.v.m. het uitkomen van het verslag van de Vaste
Commissie over de afgelopen twee jaar had met de heer Van Thijn.
roerde hierin voornamelijk het onderwerp van de plaats gevonden gijzelingsacties aan. Van Thijn deed enige mededelingen over de bijeenkomst
van de Vaste Commissie met de Minister van dinsdag H juni j.l. Onder
meer verklaarde hij dat de Commissie zich schuldig voelde terzake van de
mededeling van de Minister na Wijster - dat de BVD wat meer aandacht aan
de Zuidmolukkers zou besteden - geen voortgangscontrole te hebben gedaan.
heeft in een nawoord van het interview op basis van de hem door
HK verstrekte informatie enige relativerende woorden over de betekenis
van het inlichtingenwerk van de BVD gezegd.
Voorts had HK donderdagavond een telefoongesprek met de heer
. en
van de Volkskrant die hij eveneens enige achtergrond informatie over de positie van de BVD verstrekte.
HK zal de heer
(Chef Voorlichting Binnenlandse Zaken) vragen om
bij de Hoofdredacteur van het Parool bezwaar te maken tegen het feit dat
het Parool over de relatie politie-BVD een (onjuist) verhaal schreef
zonder dit bij Binnenlandse Zaken te checken. HK zal de heer
vragen hem te laten weten hoe men een BVD-zegsman ten tonele kan voeren
zonder dat iemand van de Dienst iets over het gedrukte heeft gezegd.

2. Gesprek met de Minister
Tijdens de Aurora wordt H.BVD gebeld door de Minister. Deze deelt hem mede niet erg gelukkig te zijn met het interview van de heer Van Thijn gegeven aan Den Haag Vandaag. Hij vestigt de aandacht van H.BVD op een
artikel in Trouw van hedenmorgen. H.BVD merkte hierover op dat dit kenne-
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lijk geschreven is n.a.v. het artikel in het Parool.
H.BVO neemt zich voor contact te zoeken met de heer
n.a.r. de
verhalen in het Parool en de Telegraaf. De Minister heeft de DG OO&V
gevraagd de coördinatie op zich te nemen t.a.v. de opstelling van het
kamerdebat over de gijzelingen voorzover Binnenlandse Zaken daarbij betrokken is en t.a.v. het beantwoorden van de kamervragen die zijn verzameld door de griffier van de Vaste Commissie van zaken betreffende de
Zuidmolukkers.
Wij hadden over de opstelling van dit verslag al contact met Mr.
,
Mr.
. HK zal terzake het nodige verrichten*
3«

Vliegbasis Leeuwarden
DOB deelt mede dat op de vliegbasis Leeuwarden ontstemming is ontstaan
onder de Starfighter piloten die deel hebben gehad aan de actie op de
trein. Dit i.v.m. het feit dat hun namen in het Algemeen Dagblad werden
gepubliceerd.

4. Bezoek aan
HTD zegt zijn bezoek aan
waar hij gesprekken voerde over de
technische aangelegenheden bijzonder waardevol te achten.

17.6-1077

AURORA

OCHTENDBESPREKINO op dinsdag 21.6.1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - DOB - PHE - HTD
HAZ - HK

Afwezig : — —

1.

Zuidmolukkers
HB aaakt gewag van enige reacties betreffende de gijzelingen en
het optreden van de Zuidmolukkers in de hoek van de KEN
HK werd opgebeld door

van het Algemeen Dagblad

die hem vroeg of hij commentaar kon geven t.a.v. een bericht dat
de BVD zou hebben gerapporteerd dat binnen 1*» dagen een nieuwe
actie door Zuidmolukkers gepland zou plaats vinden.
H.BVD doet enige mededelingen omtrent onze betrokkenheid bij de
opstelling van het aan de Kamer uit te brengen verslag betreffende
de gijzelingen. Hedenmiddag vindt hierover een gesprek plaats met
Mr.
en Mr.
waaraan H.BVD en HK zullen deelnemen.
Op 1 juli a.s. zal te 10.30 uur in de EO zaal een vertoning van de
video plaatsvinden voor de SG Defensie en enige militairen die bij
de acties ter beëindiging van de gijzelingen betrokken waren.

2.
Een kort bezoek aan de Dienst werd 20.6.1977 gebracht door Generaal
van
die ons enige algemene informatie verschafte omtrent de positie van zijn land.

H.BVD ontving 20.6.1977 eveneens enige medewerkers van
.
Over onderwerpen van gemeenschappelijk belang werd van gedachten
gewisseld.

21.6.1977

AURORA

OCHTEMDBESRREKIHG op vrijdag 2k juni 1977
Aanwezig: H.BVD - PBO - TVC - HB - HC - DOB - PHE - HTD - HAZ - HK

Afwezig : PH.BVD

1*

Zuidmolukkers
H.BVD vertelt het een en ander over het debat gisteren in de Tweede
Kamer n.a.v* het verslag van de Regering over de gijzelingsacties
in Bovensmilde en Vries.
De beantwoording van de vragen leverde voor ons geen bijzondere
problemen op.
HC deelt mede dat aan Justitie zijde kennelijk nog geen besliseinge
zijn genenen n.a.v. berichten van ons ontrent mogelijke acties in
Maastricht en Heer. Hij vernam wel dat gisteren op hoog niveau in
aanwezigheid van de burgemeester van Maastricht hierover een gesprek werd gevoerd.
H.BVD vernam tijdens de kamerdebatten van de heren
en
iets over voornemens tot een actie van Justitie. Hij kon
geen bevestiging krijgen dat er inderdaad iets zou geschieden.

2.

Ierse Dienst
HTD deelt mede dat maandag 27 juni 1977 een tweetal vertegenwoordigers van de Ierse Dienst bij ons op bezoek komt om te spreken over
verbindingen met hun Dienst.

3.

Ambtenaren in algemene dienst
HAZ deelt mede dat bij HK voor de betrokken en geïnteresseerde
hoofden ter visie wordt gelegd een nota van hem d.d. 21.6.1977
betreffende de beoordeling en begeleiding van a.s. kandidaat ambtenaren in algemene dienst.

4.

Herbeschouwing takenpakket dienst
H.BVD kondigt aan dat HAZ op zijn verzoek een inventarisatie zal
gaan maken van de wijze waarop wij onze aandacht t.a.v. de objecten
waarmee do Dienst zich bezig houdt verdelen.
HAZ zal zich tot de betrokken hoofden van dienstonderdelen wenden
met de vraag hem gegevens te verstrekken voor een op te stellen
kwantitatief overzicht hoe wij, in mankracht aangegeven, onze taak
uitvoeren.
Aan de hand daarvan wil H.BVD dan een interne discussie op gang
brengen t.a.v. de vraag of wij onze aandacht aan de verschillende
objecten geven in evenredigheid aan het belang dat daaraan moet
worden toegekend.
Het uitgangspunt hierbij is weliswaar de vraag of wij meer aandacht
aan het terrorisme, in het bijzonder aan het Zuidinolukse terrorisme
moeten gaan geven. H.BVD meent echter dat los daarvan oen onderzoek
en discussie zoals door hem gewenst van tijd tot tijd moeten plaate
vinden.

- 2-

- 2-

Agenda H.BVD
- Hedenmiddag heeft H.BVD een geeprek met de Minister. Hij verwacht
dat daarbij de vraag zal opkomen wat wij kunnen doen on meer
aandacht te geven aan Zuidmolukkers.
- H.BVD is net verlof van 27 juni 1977 tot en met 8 juli 1977.
Hij zal dus 11 juli 1977 weer aanwezig zijn.

2k juni 1977

AURORA
BBBBSS

OCHTENDBESPREKING pp dinsdag, 28 juni 1977
Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB - PHC - DOB - PHE - HTD - HAZ - HK'
Afwezig : H.BVD - PBC

1*

Zuidmolukkers
PHC maakt gewag van onrust in d« Molukse woonwijken in Heer, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel.
Vastgesteld is dat jonge radicale Zuidaolukkers materiaal trachten
te verkrijgen waaruit op eenvoudige wijze explosieven kunnen worden gemaakt.
PH.BVD kreeg gisteren de telefonische mededeling van Mr.
dat het groene licht is gegeven voor een actie van Justitie i.v.m.
berichten van op handen zijnde Molukse terroristische activiteiten
in Heer en Maastricht.

2.

Palestijns terrorisme
Gesproken wordt over een bericht ontvangen van
dat Carlos
zich in Italië zou ophouden. De Italiaanse reactie op dit bericht
was zodanig dat het erop lijkt dat Carlos inderdaad in Italië vertoeft.

3.

Ierse Dienst
HTD zegt n.a.v. het bezoek van twee medewerkers van de Ierse Dienst
dat woensdag 29 juni 1977 de telex-verbinding met de Ierse Dienst
tot stand zal worden gebracht.

kf

Bijzondere lasten
HK deelt mede dat de gegevens voor de bijzondere lasten voor de
komende periode uiterlijk vrijdag 8 juli a.s. bij K/D worden ingewacht .

29 juni 1977

