AURORA

OCHTENDBESPKEKIHG op vrijdag 1 juli 197?
Aanwezig: PH.BVD - TVC - PBC - HB - PHC - DOB - PHE - H.TD - HK - HAZ
Afwezig : H.BVD

«
1. Zuidmolukkers
PHC meldt dat de verwachting bestaat dat in het komende weekend het nodige
rumoer zal ontstaan - men zou kunnen zeggen - georganiseerde groepsterreur
in Zuidmolukse woonwijken o.m. in Capelle en Krimpen a/d IJssel en in Heer.
De politiemaatregelen welke gisteren in'Gelderland zijn genomen doen de
vraag opkomen of de politie en justitie soms niet te zware maatregelen
nemen n.a.v. binnengekomen berichten. De in Arnhem en Winterswijk getroffen
maatregelen waren gebaseerd op een anonieme brief dat een kaping zou worden
ondernomen op een trein op de lijn Arnhem-Winterswijk. Daarbij kwam nog
enige aanvullende informatie-. Het gevaar dreigt dat wanneer berichten niet
goed worden geëvalueerd met inschakeling van centrale instanties bij
Justitie en Binnenlandse Zaken, als er straks werkelijk iets gebeurt geen
politiebijstand meer kan worden geleverd.
Er zijn de laatste weken ceer dan 100 meldingen betreffende mogelijke
acties binnengekomen. Serieus wordt nog bekeken een melding afkomstig uit
Groningen van de vage inhoud "op k juli zal Nederland huilen".
PHC meent dat het enige gegeven omtrent een harde actie dat op dit moment
serieus moet worden genomen de berichten vanuit de Zuidmolukken-wijk in
Heer zijn. Hij maakt met nadruk onderscheid tussen plannen voor harde
acties zoals kapingen e.d. en gewelddadigheden met het doel de openbare'
orde te verstoren.
..
HK maakt in dit verband melding van een gesprek dat hij gisteren had met
de journalist
van de Gemeenschappelijke Persdienst. Hij maakte
hierover een notitie.
PH.BVD vertelt het e.e.a. over een gesprek dat gisteren met de heer
en enige van diens medewerkers van OO&V plaatsvond. Er werd een algemene
beschouwing gehouden over de situatie op dit moment onder de Zuidmolukkers.
Vastgesteld werd dat het nodig is t.a.v. de binnenkomende berichten en de
daarop steunende activiteiten van de politie en justitie tot een zekere
beheersing te komen. Van onze kant is naar voren gebracht dat wij nauwelijks zicht hebben op de activiteiten van het LBT en weinig op die van de
CRI. OO&V maakt zich zorgen over het ten onrechte een beroep doen door
politie en justitie autoriteiten op bijstandsverlening.
Men wil nagaan wat in dit opzicht kan worden gedaan. Zowel bij ons als bij
OO&V is de gedachte opgekomen dat het nodig is een centraal commando in te
stellen terzake van de Zuidmolukse problematiek van dit moment.
Begin volgende week zal hierover worden gesproken met de DG Politie
Mr.
Nog even komt ter sprake het feit dat rondom Heer een soort stilte is opgetreden. Justitie heeft kenbaar gemaakt dat men tot actie over zal gaan
wanneer nadere berichten omtrent Zuidmolukse acties vanuit Heer werden
ontvangen.

- 2-

- 2Het is de vraag bf de huidige stilte nog zal worden onderbroken door
dergelijke berichten. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit een stilte
is die vooraf gaat aan een harde actie.
PH.BVD deelt mede dat woensdag 29 juni een derde gesprek heeft plaatsgevonden over onze aanpak van het Zuidmolukee probleem. Gesproken werd o.m.
over een uitbreiding van het tolkenbestand, over de toepassing van technische middelen, de CF-organisatie en de functie van het LBT.
2. De Griekse dienst
Via Buitenlandse Zaken kwam gisteren een vertegenwoordiger van de Greek
Intelligence Agency bij ons op bezoek. Hij kwam praten over een directe
verbinding met onze dienst en niet over terrorisme zoals oorspronkelijk
werd gedacht.
j.
3. Europese cursus
Voor de a.s. Europese cursus van de veiligheidsdiensten is aangewezen
de heer J. van der Wilden* Er wordt nog nader overleg gepleegd over een
andere kandidaat die door B of C zal worden aangewezen.
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AURORA*

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 5 juli 1977
Aanwezig: PR.BVD - PHB - PHC - DOB - PHE - H.TD - H.AZ . HK
Afwezig : H.BVD - PBC - TVC

1, BVD-activiteiten in Amsterdam
PHB meldt dat door het gemeenteraadslid Beter Lankhorst (PPR) vragen aan de
burgemeester van Amsterdam zijn gesteld over de in de pers verschenen artikelen
over BVD-activiteiten in de Goudsbloemstraat en op de Vrije Universiteit.
HIP
komt hedenmorgen over deze vragen praten, die om advies in handen
van de HCvP Amsterdam zijn gesteld.
2« Zuidmolukkers
PHC deelt mede, dat in tegenstelling tot de verwachtingen het afgelopen weekend
rustig is verlopen* De politie te Krimpen a/d IJssel zal langzaamaan beginnen
met het uitvoeren van de normale surveillance in en rondom het Zuidmolukkenwijk,
Er wordt mede rekening gehouden dat dit tot verstoringen van de openbare orde
van de kant van bewoners van de wijk zal kunnen leiden. PH.BVtt had een gesprek
met de CRI over de vraag of de berichtenstroom van de laatste weken kan duiden
op een gecoördineerde actie van Zuidmolukse zijde. CRI noch wij geloven dat dit
het geval is.
PH.BVD was gisteren ('t juli 1977) aanwezig bij een gesprek dat Minister de Gaay
Fortman had met Mr.
van 0.0. en V.. Ter sprake kwamen de onevenwichtige reacties aan de kant van de politie en de justitie in verband met berichten omtrent mogelijke Zuidmolukse acties die niet of op een te laag niveau worden geëvalueerd. De Minister vindt vooral met het oog op het probleem van het
verlenen van bijstand dat dit niet zo kan voortgaan.
Met de Minister werd ook gesproken over de wenselijkheid om een autoriteit op
hoog niveau aan te wijzen die de acties van politie en justitie gaat beheersen
en coördineren. Deze zal dan zijn plaats bij Justitie moeten hebben.
Na de vertoning van de video-film aan een aantal defensie- en justitieautoriteiten, die in grotere getale dan verwacht opkwamen, hebben H.BVD en
PH.BVD vrijdag 1 juli een gesprek gehad met de DG Politie Mr.
. Daarbij
kwam de vraag aan de orde wat het LBT nu precies doet. Dit vooral nu
Mr. Gonsalves en de PG Mr. van der Feltz met verlof zijn. Het bleek dat
Mr.
geen beeld had van de activiteiten van het LBT op dit moment. Aan
Justitie-zijde zal getracht worden deze zaak in lijn te krijgen. Met Mr.!
werd ook nog van gedachten gewisseld over een centrale autoriteit bij Justitie
voor het Zuidmolukken-probleem.
PH.BVD werd door HK attent gemaakt op een interessant artikel in de Groene
Amsterdammer van
, die verbonden is aan de psychologische faculteit van de universiteit van Amsterdam over de achtergronden van het Zuidmolukkenprobleem. Hij meent dat het nuttig is dat de Aurora-deelnemers van dit artikel kennis nemen. Hij sprak erover met het Hoofd van de RPD, Dr.
, die
tijdens de gijzelingsacties een interessante psychologische schets van
, de leider van de groep in de trein, maakte.

5 juli 1977»

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 8 .juli 1977
Aanwezig: PH.BVD - PBO - PHB - PHC - HD - PEE - HTD - HAZ - BK
Afwezig : H.BVD - TVC

1. Zuidmolukkere
PHC deelt mede dat de stroom van geruchten over mogelijke acties
van Zuidmolukkers nog geen einde heeft genomen*
Deze berichten blijken bij evaluatie geen body te bezitten.
Er bestaat goede hoop dat nog nadere wetenschap omtrent de voorbereiding van de gijzelingsacties wordt verkregen uit de verhoren
van de drie Zuidmolukkers die dezer dagen in Bovensmilde werden
aangehouden*

».

PH.BVD deelt mede dat het gesprek met .de heren
en
op woensdag 6 juli J.l. tot de slotsom heeft geleid dat
Justitie zal pogen de LBT beter onder controle te krijgen. Tot
welke concrete maatregelen dit zal leiden kon nog niet worden bepaald.
I.v.m. de wat ongerijmde actie In verband met de geruchten omtrent'
Zuidmolukse plannen tot een kaping tussen Arnhem en Winterswijk
zullen de CdK's en PG's door Justitie nog eens worden gewezen op d<
inhoud van de circulaire die ten doel heeft te zorgen dat op centraal niveau berichten worden geëvalueerd alvorens men tot acties
overgaat.
Het eventueel gevolg geven aan de van onze kant gelanceerde gedachte dat het wenselijk is terzake van de maatregelen die i.v.m.
het Zuidmolukse probleem moeten worden genomen tot de vorming van
een centrale autoriteit of een centrale instantie bij Justitie te
komen wordt uitgesteld tot de PG Mr. Van der Feltz en de OvJ
Mr. Gonsalves van verlof zijn teruggekeerd. PH.BVD vreest dat
e.e.a. nog wel enige tijd in beslag zal nemen, vooral ook omdat
Mr.
thans op zijn beurt met verlof gaat.

2. Cursus vanwege Engelse diensten
PH.BVD kreeg bezoek van de vertegenwoordiger van
die kwam
spreken over de mogelijkheid dat
en
voor ons een
cursus zouden houden op het gebied van de contra-spionage in het
bijzonder over de Russische diensten en over de Chinese diplomatie]
Dit bleek verband te houden met de enige tijd terug door HC gedane suggestie dat wij gaarne zouden kennisnemen van de ervaringen
van
en
op het gebied van de contra-spionage.
PHC zegt dat hierover enige maanden terug terloops is gesproken.
PH.BVD beveelt aan de kwestie volgende week in Aurora te vervolgen
wanneer H.BVD van verlof is teruggekeerd.
3»

Agenda PH.BVD
PH.BVD gaat heden met verlof tot 1 augustus a.s.

11.7.1977

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 12 juli 1977
Aanwezig: H.BVD - PBC - PHB - HC - HD - PEE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PH.8VD - TVC

1.

Zuidmolukkers
HC deelt mede dat uit de verhoren van de bij beëindiging van de
kaping en de dezer dagen aangehouden Zuidmolukkers gebleken is dat
de voorbereidingstijd voor de kapingen circa 5 weken heeft bedragen. Daarbij is de school het eerste object geweest, pas later is d<
trein ter sprake gekomen.
E.6VD zal gaarne de relevante informatie uit de verhoren ter beschikking gesteld krijgen in een samenvatting* Dit mede in verband
•et de rondgang bij de betrokken ministers in verband met de bijzondere lasten volgende week.

2.

IRA activiteiten
PHB meldt de ontvangst van een vrij uitvoerige eerste telex van
. Daarin wordt o.m. melding gemaakt van het voornemen van
de Provisional IRA de contacten in internationaal verband te gaan
uitbreiden.

3* Mr. Mijnlieff
PHC meldt het overlijden op 69-jarige leeftijd van Mr. Mijnlieff
die enige jaren terug als Directeur-Generaal voor de Openbare Orde
en Veiligheid is teruggetreden.
%.

Verbouwingen

HAZ meldt dat na 1 augustus enige verbouwingen en opknapwerk in
gebouw 25 zullen plaatsvinden. Over hetgeen aan de orde zal komen
wordt nog nader overleg gepleegd door HFID met de Rijksgebouwendienst. H.BVD wil gaarne nader omtrent het verbouwingsplan worden
geïnformeerd.
5. Benelux
In de 8 juli j.l. gehouden bijeenkomst van de hoofden van de Beneluxdiensten, die in vervolge als Maxibox zal worden aangeduid is
- zo deelt H.BVD mede - gesproken over het meer inhoud geven aan
deze bijeenkomst. Getracht zal worden meer gevarieerde onderwerpen
aan de orde te stellen, eventueel door het bij d*> vergadering betrekken van andere dienstonderdelen dan de d*~-ctie C. Het ligt in
het voornenit-n H.j de eerstvolgende bijeer'-.omBt die op 2.6 en 27
oktober a.s. in Brus^al zal plaatsvin*'--», gedeeltelijk te houden in
aanwezigheid van de deelnemers aan '",« voorbespreking, die Minibox
zal worden genoemd*
6. Lamid
Hed*nci'icm«r " ^mt de opvolger als H.Lamid van de heer
de Kol.
bij H.BVD kennismaken* Enige Aurora deelnemers wor
den h'erbij verwacht.

AUROSA

OCHTENDBESPRSKING op vrijdag 15 .juli 1977
Aanwezig: H.BVD - PBC -PHB - HC - HD - PHE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - TVC
1. Takahashi
N.a.v. persberichten over de arrestatie van Takahashi in Stockholm wordt
bespiegeld over de vraag wat de Zweedse regering met hem zal gaan doen.
Verwacht wordt dat hij binnen korte tijd uit Zweden zal worden uitgewezen.
2. Chilenen
De Directie Vreemdelingenzaken heeft ons gevraagd welke feitelijke gegevens
ons tor beschikking staan betreffende enige Chilenen die thans in OostBerlijn vertoeven en die zijn aangetrokken door het Institute for the New
Chile in Rotterdam. Dit instituut waarmede burgemeester Van der Louw
bemoeienis heeft wil deze Chilenen in dienst nemen. FE.B
zal over deze
Kaak nader overleg plegen met HK.
3. Joint-ventures
HC vernam van de heer
van DAZ BuZa dat bij de DGPZ de heer
de
vraag is opgekomen of het tot nu toe gevolgde visumbeleid t.a.v. buitenlandse medewerkers van joint-ventures waarbij communistische landen zijn
betrokken moet worden gehandhaafd.
Hij heeft een afspraak lopen met de heer
en hoopt bij deze iets nader
over deze zaak te vernemen.
4. Zuidmolukkers
HC vertelt het e.e.a. over de inhoud van de Zuidmolukse notitie die deze
dagen zal uitgaan. Ondermeer doet hij enige mededelingen over de positie
van mevrouw ~
en over reacties in Zuidmolukse kring n.a.v. het gesprek dat Prof.
en de heer
van de Gemengde Commissie medio
juni 1977 hadden met de Koningin»
5. KamerovertredinEen
Met enige droefenis constateert H.BVD dat het aantal kamerovertredingen
over de maand juni weer hoger is dan de maand daarvoor. Andermaal verzoekt
hij de hoofden van de dienstonderdelen hieraan aandacht te schenken.
6. Bezoek Minister
De Minister komt heden te 11.30 uur op bezoek bij de Dienst. Na een kort
gesprek met H.BVD zal hij te 12.15 uur in de grote kantine een decoratie
uitreiken aan Mej.
ACD/PB, die *K) jaar in overheidsdienst is.

Hedenmiddag brengt
eerste bezoek aan H.BVD.

het nieuwe hoofd van. de

-station zijn

- 2-

- 28. Europese cursus
Naast de heer Van der Wilden is thans de heer
van BCP aangewezen voor
het deelnemen aan de Europese cursust die in oktober a. s. in Engeland sal
plaatsvinden.
9« Automatisering
H.BVD had 1J juni jl. ben gesprek met de heer
van de Directie
Organisatie en Automatisering van BiZa. Hij bepleitte daar de aanschaf
van een grotere centrale verwerkingseenheid voor de computer* Het blijkt
nl. dat de responstijden van de computer 'té'"iang zijn. Aangenomen moet
worden dat dit euvel nog zal toenemen wanneer geen voorzieningen worden
getroffen.
Bierbij moet in ogenschouw worden genomen dat thans eerst de helft van het
bestand van de kartotheek is geconvergeerd en in de computer is opgenomen.
t

15-7.1977

AUROBA

OCHIEMD3ESPREKING op dinsdag 19 .luli 1977
Aanwezig: H.BVD - PBC - PUB - HC - HD - PKE - H.TD - HK
Afwe'zig : PU.BVD - TVC - HAZ

1.
^_^_

PHB deelt mede dat ons bekend is geworden dat Zvieden geneigd is een
eventueel verzoek om uitlevering van
aan Japan in overweging
te nemen.
2. Gesprek met de Minister

f- "~~
'"~

Tijdens het gesprek dat H.BVD vrijdag 15 juli net Minister
De Gaay Fortman had werd o.m. het volgende besproken:
- de vragen die landdrost Lammers heeft gesteld i.v.m. de ons gevraagde
inlichtingen uit het bevolkingsregister. Het contact dat de Minister
met de heer Lammere heeft gehad is inmiddels geresulteerd in een
afspraak voor een gesprek met H.BVD op 20 juli 1977 te 15.00 uur;
- de publiciteit n.a.v. 3VD~activiteiten t.a.v. medewerkers Van de
VU. H.BVD heeft de Minister in aansluiting op de notitie die wij
hierover zonden nog enige toelichting gegeven. De Minister heeft
aanbevolen de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten bij het
in contact treden met en verzoeken om medewerking te doen aan medewerkers van universiteiten. H.BVD vraagt de hoofden van dienstonderdelen bijzondere aandacht hiervoor;
- de Belgische Minister van Justitie Van de Elslande heeft cp suggestie
van de heer
kenbaar gemaakt gaarne een bezoek aan de dienst te
willen brengen. Onze Minister gaat daarmede akkoord. Het bezoek aal
mogelijk op 17 augustus ' plaatsvinden. V?anneer de datum vaststaat
aal intern nader overleg volgen betreffende het program van het bezoek,
20.7-1977
*) Is nu definitief 31 augustus geworden.

AURORA

OCHTSKDBESPREKING op vrijdag 22 .luli 1977
Aanwezig : H.BVD - PBC - PHB - HC - HD - PHE - H.TD - HK
Afwezig

: FH.BVD - TVC - HAZ

1. Inlichtir.ggn bevolkingsregister
H.BVD had 20 juli jl. een gesprek met Landdrost Lammere van het Openbaar
Lichaam voor de Zuidelijke Usselmeerpolders. Hij gaf daarin een summiere
toelichting betreffende drie door ons gedane verzoeken om inlichtingen
uit het bevolkingsregister van het Openbaar Lichaon welke door de heer
Lammere waren opgehouden. De afspraak is gemaakt dat de heer Lammers
een ambtenaar zal aanwijzen voor het onderhouden van contact met ons
betreffende inlichtingen uit het bevolkingsregister. Wanneer daarin zaken
niet kunnen worden opgelost zal de heer Lamniers zich tot H.BVD wenden*
HK vestigt nog eens de aandacht op de circulaire van 1975 betreffende het
aanvragen van inlichtingen uit bevolkingeregisters. Wanneer het om
gevoelige zaken gaat racet het gebruikelijke formulier niet worden gehanteerd. HS wijct erop dat men bij de secretaresse van E IX altijd navraag
kan doen ontrent bijzondere afspraken net bevolkingsregisters.
De hoofden van B, C zullen hun medewerkers omtrent e.e.a. informeren.
2. B e re ikbaarhèidspiket
H.BVD acht het wenselijk dat voor de komende tijd tot en met eind
augustus nog een dienstleidingsbereikbaarheidspiket wordt ingesteld en
vraagt hem de regelingen in de dienstonderdelen ter beschikking te
stellen. K/D zal betreffende het op te stellen lijstje contact met de
betrokkenen opnemen.
3. Voortgezette vorming en opleiding
Met de commissie die zich met deze zaak bezighoudt had H.BVD n.a.v. het
uitgebrachte interirarapport een gesprek. De commissie zal voortgaan aiet
haar werk één inventarisatie op te stellen over de opleidingsbehoeften
in de dienst. Daarbij zal rekening worden gehouden met wat naar de dienst
en het docentenkorps toegerekend verantwoord kan worden geacht.

22.7.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 29 juli 1977
Aanwezig: H.BVD - HB - ÏÏC - HD - PHE - ETD - HK
Afwezig : PH.BVD - PBO - TVC - HAZ

1. Zuidmolukkers
HC maakt melding van het feit dat de LBT kennelijk informantenactiviteiten ontwikkelt, hetgeen problemen kan scheppen voor ca::o
operationele werkzaamheden. Er wordt hierover een notitie opgesteld voor nader intern beraad om vast te stellen wat hieraan zou
kunnen worden gedaan*
2»

Palestijns terrorisme

'

Er werden berichten ontvangen dat terroristische groepen zich naar
Europa zouden begeven (Griekenland en Nederland, Amsterdam werden
genoemd) ter voorbereiding van terreuracties.
. Over de evaluatie van deze berichten zal overleg worden gepleegd
met CRI, waarbij van onze kant zal worden aanbevolen de hotel
controle in de vier grote steden te verscherpen.
Een Amerikaanse bezoeker deelde mede dat bij
de verwachting
bestaat dat het nakende vredesoverleg betreffende Israël in Genève
wel eens aanleiding zou kunnen zijn tot nieuwe activiteiten op het
terreurfront. Dit mede gezien de vraag of Jassar Arafat de Palestijnse verzetsgroepen wel voldoende in de hand heeft.
3-

Parool
N.a.v. het bericht vorige week in het Parool van een overval door
Zuidmolukkers op iemand die verdacht werd BVD-informant te zijn
nam HK contact op met de plv. chef nieuwsdienst van het Parool.
Hij wees deze mede op het artikel van 23 juni 1977 waarin onjuiste
beweringen werden gedaan over tegenstellingen tussen de BVD en de
politie. De afspraak werd gemaakt dat de auteur van deze verhalen
de journalist
binnenkort eens bij HK zal langskomen.

k»

Bijzondere lasten
Het een bezoek aan de DG PTT rondde H.BVD de aangelegenheid van de
bijzondere lasten voor de komende periode af.

5-

Verbindingsapparatuur
HTD deelt mede dat een opdracht bij Philips is geplaatst t.b.v.
Europese diensten voor nieuwe Verbindingsapparatuur.

- 2-

- 2-

6. Computer
H.BVD deelt mede dat de computer sinds enige dagen tengevolge van
een ernstige storing buiten werking is. Er zijn deskundigen van
de IBM te hulp geroepen* PHE deelt mede dat de storing hedenmorgen
nog niet was opgeheven.
7*

ID-toelage
In de dezer dagen gehouden bespreking van de werkgroep ID-toelage
waarin nasst vertegenwoordigers van OO&V onzerzijds KCP en BOP
zitting hebben, werd over de voortzetting en de hoogte van de
ID-toelage geen overeenstemming bereikt. Wel werd besloten voor
dit jaar weer tot uitkering van de ƒ 300,- toelage over te gaan.
Het gesprek zal in augustus worden voortgezet. H.BVD meent dat
wij moeten vasthouden aan de continuering van de toelage en de
vaststelling van een hoger bedrag, t.w. ƒ 1000,- per jaar. Hij
neemt zich voor hierover binnenkort contact op te nemen met de
DG OO&V en daarna eventueel een beroep op de Hinister te doen.

8.. Agenda
H.BVD gaat heden met vakantie tot 15 augustus a.s.

29.7.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2 augustus 1977
Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB - HC - HD - PHE - HTD - HK
Afwezig : H.BVD - PBC - HAZ

1.

Palestijns terrorisme
In aansluiting op het vermelde in Aurora 29-7»1977» punt 2, deelt
HC mede dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de ID-en van de vier grote gemeenten i.v.m. de
berichten dat rekening moet worden gehouden met nieuwe terreuracties van Palestijnse verzetsgroeperingen. Dit heeft geleid tot
het uitbreiden van controles o.m. op hotels, kamer- en autoverhuurbedrijven.

2.

Ant i-kernenergie manifestaties
HB deelt mede dat er voorzover bekend geen Nederlanders betrokken
waren bij de gewelddadigheden die plaats vonden tijdens de demonstratie afgelopen zondag bij een kerncentrale in de buurt van
Faverges ten O. van Lyon in Frankrijk. Het waren voornamelijk
Duitsers en Zwitsers die daarin een aandeel hadden. Ter sprake
komt dat binnenkort in Nederland een anti-Kalkar betoging zal
plaatsvinden. De precieze datum daarvan is niet bekend. HK wijst
erop dat het van waarde kan zijn bij
te informeren wie de
Duitsers waren die bij de demonstratie bij Faverges gewelddadig
zijn opgetreden. Dit mede i.v.m. de belangstelling van OO&V en het
feit dat de periodieke bespreking met OO&V op 17.8.1977 zal plaatsvinden*

3. Computer
HD deelt mede dat de computer gisteren op onverklaarbare wijze weer
is gaan functioneren.
't.

Veiligheidsonderzoeken
HK meldt dat het voormalige Tweede Kamerlid, de heer Pier van Gorkum, zich vrijdag, 29 juli 1977 telefonisch in verbinding heeft gesteld met het departement om informaties te krijgen over het werk
van de Commissie Herwaarder-ing Vertrouwensfuncties en omtrent de
medewerking die door PTT-ambtenaren aan veiligheidsonderzoeken
wordt gegeven. HD heeft hieromtrent Mr.
"
, de voorzitter van de Commissie, geïnformeerd. Aangenomen moet worden dat
de activiteiten van de heer Van Gorkurn het gevolg zijn van hot
gesprek dat hij dezelfde dag had met de heer
van de FTT
over het geval
. T.a*v* deze mam, die thans werkzaam is bij
de personeelsdienst van de PTT in Haarlem, hebben wij een vcili.-heidsonderzoek ingesteld. De betrokkene heeft naar aanleiding
daarvan contact gehad met de heer
en heeft zich hieromtrent ook in verbinding gesteld met de heer Van Gorkum.

2 augustus 1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 5 augustus 1977
Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB - HC - HD - PHE - HTD - HK
Afwezig : H.BVD - PBO - HAZ

1. Conflict in de CPN
HB meldt dat er een DB-zitting is geweest over het conflict in de
CPN na de publicaties in De Waarheid van Hoekstra en van De Groot.
Er zal binnenkort een DB-zitting plaatsvinden waarvoor vijf dagen
zijn uitgetrokken. Daarna zal wel duidelijk worden hoe de kaarten
liggen en of De Groot de strijd heeft gewonnen.
2.

jSnidmprakkers^
HC meldt dat het Gerechtshof in Leeuwarden gisteren het beroep van
,
en
tegen het uitgevaardigde bevel tot
gevangenhouding heeft toegewezen* De drie van medeplichtigheid aan
de gijzelingsacties verdachte Zuidmolukkers zijn hierop in vrijhei<
gesteld. Blijkbaar hebben de verklaringen die zij aflegden omtrent
hun betrokkenheid bij acties niet voldoende gewicht in de schaal
gelegd om het Hof tot een afwijzing van het ingestelde beroep te
brengen.
PH.BVD vraagt zich af of*het niet nuttig zou zijn de korte baan
rapportage betreffende Zuidmolukse zaken die wij o.m. in 1970 dedei
te hervatten. Hij denkt aan Zuidmolukse bulletins die bijvoorbeeld
2 maal per week worden uitgegeven en waarin t.b.v. een kleine krini
(de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Algemene Zaken en van
Justitie en de DG's van OO&V en Politie) feitelijke -informatie
omtrent ontwikkelingen in de Zuidmolukse wereld wordt verstrekt.
HC zal dit bezien en volgende week zijn oordeel geven. Na terugkomst van H.BVD zal dan worden beslist hoe in deze zal worden gehandeld.
Bij de rapportage zal vanzelfsprekend de bronbescherming zwaar
moeten wegen. Eventueel kan worden overwogen om terugzending van
de bulletins te verzoeken.
-»

J. Mutatie bij Buitenlandse Zaken
HD meldt dat de huidige Ambassadeur in Oost-Berlijn, Dr.
, naar Moskou gaat. In zijn plaats is benoemd Drs.
, thans consul-generaal in München. Deze komt
15.8.1977 te 10.00 uur bij ons op bezoek. PH.BVD zal dan afwezig
zijn. Verwacht mag worden dat H.BVD de nieuwe Ambassadeur zal ontvangen.

- 2-

k. Brandpunt en Amerikaanse Inlichtingendiensten
HK werd gisteren gebeld door
van Brandpunt die
advies vroeg omtrent een figuur die deze TV-rubriek zou kunnen
uitnodigen voor het geven van commentaar op de bekendmaking.van
President Carter omtrent eeri gewijzigde opzet van controle op de
Amerikaanse inlichtingendiensten. Hen speelde met de gedachte om
als commentator uit te nodigen. HK heeft
medegedeeld dat van hem geen objectief commentaar kan worden verwacht* Brandpunt heeft daarop Prof.Mr*
, hoogleraar internationale betrekkingen in Tilburg uitgenodigd om
commentaar te geven. Hij moest dit gisteravond doen n.a.v een
voorlopig bericht. De bekendmaking van President Carter was op het
moment van de uitzending nog niet uitgekomen.
5*

Anti-kernenergie manifestaties (zie ook Aurora 2.8.1977, punt 2)
De anti-Kalkar betoging zal op Zk september a.s* plaatsvinden*

6. NATQ Defense College
FH.BVD had een gesprek met de heer
omtrent diens
ervaringen tijdens de cursus van het NATO Defense College.
De heer
acht de cursus van algemeen vormende waarde
maar niet van direkte betekenis voor het werk van de Dienst. Dit
brengt met zich, zo stelt PH.BVD, dat wij met enige terughoudendheid nieuwe kandidaten zullen aanmelden*

/r

5 augustus 1977

AUHOKA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 9 augustus 1977

'

Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - EB - HC - HD - a.s. HE - PHE HTD - HK

Afwezig J H.BVD - HAZ

1. HE

PH.BVD heefh de heer
HE zal gaan optreden*
2»

welkom die per 1 september a.a* als

Ostkolleg
PRE meldt dat een mededeling van het Ostkolleg werd ontvangen betre
fende een aantal cursussen* De heer
zal als EO-docent deelnemen aan een cursus liggende in zijn vakgebied, t.w. het communisme*
PBC zal nagaan of SBP mogelijk nog een kandidaat voor een van de
cursussen heeft.
r

3. Geautomatiseerde administraties
HK en PHE hebben hedenmorgen een gesprek met de heren
en .
van Onderwijs en Wetenschappen over de beschikbaarstelling aan de BVD van gegevens van de Directie Studiefinanciering
betrekking hebbende op studenten die studiebeurzen aanvragen.
Er zijn problemen gerezen vanwege het feit dat de Directie Studiefinanciering gebruik gaat maken van een geautomatiseerde administratie. HK en PHE zullen nagaan of er een mogelijkheid openblijft
de door ons gewenste gegevens buiten deze geautomatiseerde administratie te verkrijgen*
10 dat niet het geval dan rijst het probleem dat dit in de toekomst
alleen mogelijk zal zijn als de BVD wordt opgenomen in het reglement betreffende de administratie, als gerechtigde tot het daar
uit verkrijgen van gegevens.
HK heeft PHE gevraagd om een inventarisatie te laten maken van de
administratieve bestanden buiten de Dienst waaruit o.m. door E IX
gegevens worden verkregen. Vij zouden dan kunnen nagaan of t«a.v.
deze bestanden verwacht 'kan worden dat zij t.z.t. in een geautomatiseerde administratie worden opgenomen en daarna te overwegen
wat terzake kan gorden gedaan.
4. VNA

De heer
gaat zaterdag a.s. naar Curacao ter assistentie
van de thans als plv. hoofd VNA fungerende Mevrouw
• Verwacht wordt dat zij de heer
die per 1 augustus 1977 zijn
ft&tie van hoofd VNA verwisselde voor een positie bij de Rechterlijke Macht, zal opvolgen»

10.8*1977

ATOOM

op yr i i dar; 1?_ j^ffugtu ?: 1977

Aanwezig: PK. EVD - PBG - TVC - UB - HC - HD - a. e. HE - PHE
RTD - HK
Afwezig : H. BVD - Il/.Z

CPN
Het komende weekend begint de partijbestuurszitting van de CPN.
HB deelt mede de indruk te hebben dat De Groot aan de verliezende
hand ie.

/*J--

PII.BV.n had op 11.8,1977 een gesprek met Mr. Confialves o. in, over de
uitkomst van de verhoren in Assen» Interessant punt ir» dat daaruit
is komen vast te staan dat de verhelen over hot in grotere kring
vooraf bekend zijn van de gijzelingsficties en omtrent (Je voorbereidingen daarvan op niets berusten.
Kr. Gons&lve?. stemde in met de gedachte van FR. BVD det er een groter
coördinatie vpn hot inlichtingenwerk tucccn Bv'D, CRI rne-t nadere betrokkenheid v;m de LïïT moet plaatüvilndtri.. Mr» Gonsalye?. meende r.fit
het nuttig xou zijn bier op het niveau van directeuren-generef»! on
samen met de PG Mr. Ven dor Volta cenr> eon diepgaand gesprek te heb-ben.
HK sprak over het deelnemen aan de verhoren door medewerkers van d';
Dienst. Mr. Goncolvez is het. met or.n eens dat hulp bij verhoren oure
Kijtir. alleen op indirecte wijze dient te geschieden. Hij aal over c! o
kwefitifc nog eene met de OvJ Mr.
spreken. Hit heeft Mr.
Goneolvez gevraagd deae te verzoeken tijdens c'.e yiitting te intc-rveniëren wanneer de kvjoetie van de hulp ven deskundigen bij de verhoren Ban de orde rnocht komen. Mr.
• *ou dan kunnen
dat dfei.e deskundige hulp door rnedeicorkere van de BVD is verleend
Kn dfit de identiteit van de betrokkenen geheim dient te blijven.
KG dftiilt mede* «y.t er t'ot-'r' vewiacht ing bestaat dat sich rondom het
cor>f,ret! ir. h«t v.feekend van de Badan Pcrsatuan moeilijkheden
on t ut aan.

HK h f>. d een gesprek mot de journalist
, algemeen verslaggever bij het Parool, over de artikelen in deze krant enige tij£
torijj.; waarin melding werd gemaakt van tegenstellingen tuKcen de BV. O
en do politietop i. v. m. het probleem van do Hiiidraolukkcrs en x;anrin
goeteld werd dat de BVÏ> Molukkers helpt bij het exploiteren VÏ.TI barr.
om da:;, rui t gegevens te verkrijgen.
De hoer
deelde mede dst hij r-ijn vcrhnal over eer bar ter
cc.iBouf3.ags ir, hot Zuiden, had laten spelen, raaar dat het in feit a
ging o;;i eer, kwestie die Kich in het Noorden des land hn.d voor j-c rUus r..
Hij wae nogrl psr.chrokken vat^ het fejt dat in Kaaptricht can kvestic
rondom een bnv speelde, die tct een overval had geleid. Hij cocd de
tooüegging rist a'i r. ir de toekomnt bcvrichten b* .truff fïn;3« ve BVD OP
zijn tafel kosncn hij daarover contact met - on c asl. sro*-:ke:) om cveisl commentaar to verkrijgen.

- 2 -

f n ji.n^ de
KB iv.ölot r' H. t. hierover telefonisch contact wordt onderhouden
do hertiïi
en
. Da berichten worden doorgelijnd
naar de heer
van het Kj'.binet van Antilliaanse 7.aken.
HD vraagt zich af of vanwege de security niet beter van de tclf?x
gebruik kan worden gemaakt.
torrorisne
HG had een gor>prek net Kr.
v&n de Directie Vreerodelingenfcflkc-n n. a. v. het rapport waarin melding wordt gemankt van contucter
tussen in Nederland vertoevend" Arabieren un het Rood Verlet nfror.t.
Voor Mr.
was dit rapport een eye-opener. Afgesproken ir, dut
contact-ambtenaren die Kaken betreffende do toelating van Irakezen
behandelen voordat z.ij tot gesprekken met dezen overgaan eerst
contact net ons «uilen opnemen. Onzerzijds ir, toegescgd het lijstje
van Justitie van Arabische tolken te checken.
Lnmid
Mn j oor
, de opvolger van de heer
bij de
eoctie Veiligheid v r. n Lamid, brncht in een gesprek met de heer
naar veren het wenee3ijk te echten, dst de Lamid zich riet
alleen met de Milats von de communistische landen bey.ig houdt maar
dr\ men aandacht pchenkt aan alle medewerkers van do militaire
iiiliclitingend:i«iiBten van die landen.
Hij kwf;,Ti ook weer met het idee van de eigen volggroep van Lamid op
de proppen.
H c- ia ÏF gezegd dat dergelijke ?.aken op het niveau van de dienstdienen te worden voorgebracht.
mn Drs. VOTI T h i i net do Niour-re Ho vu
Over dit
II K vrijst
gt vonden
te laton
8.

interview in de Nieuwe K e vu v/ordt ve.n gedachten ge'wisocld.
erop dat het Keker vier a vijf weken terug heeft plaats
en dat hot mogelijk aandacht verdient de Münicter er vsai
kennis riemen.

G n t\ tosi %t. -i. r ; f o_r de n r1"i ir. i g t rat ie s
KK en PHE hadden op 9.8.1977 een geeprek met de heren
en
van Onderwijs on Wetenschappen over beschikbaarstelling
aan ons va^i gegevens von de Directie Studiefinanciering. Afgc£,prokt
ie da^. een nader gesprek xal plaatsvinden om te bezien of de thfrr.c
gevolgde methode van verkrijg? r. g van gegevens via do dossiers k»n
worden gehandhaafd. Daar zal dan, wanneer de SG Mr.
hierjfiCde instemt, over v/ord«n ger-proken rnet de Directeur Studi.efiTianeiering Ir»
en een ambtenaar die geïnformeerd ±F. omtrent het gebruik van do computer. PUB waakte over het gesprek eer,
notitie.

9 . ArobH KS adc ur Kctgiio-q
TVC üieldt d n -t de nisuv/e .Anibwss.adoi<r in Moskou, Dr,.
e
ftf spraak v; 5. l maken voor een kort kcnni^Kmukingsbe?.oek asn l!rBV3)r
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 16augustus 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - a.s. HE HTD - HAZ - HK

1. CPH (zie ook Aurora 5.8.1977. punt 1)
HB meldt dat de PB-Bitting van de CPN het afgelopen weekend in
tegenstelling tot de verwachtingen maar één dag heeft geduurd.
De Groot was door "ziekte" verhinderd. Een door hem aan het PB
gezonden brief werd door Hoekstra niet voorgelezen. Geen van de
PB leden nam het voor het standpunt van De Groot op. Het PB is
gemachtigd de discuasiegrondslag voor het a.s. congres op te
stellen. Het lijkt dat De Groot de slag volledig verloren heeft
en dat zijn rol in de partij is uitgespeeld.
2. Zuidmolukkers
HC deelt mede dat het congres van de Badan Persatuan, eveneens
het afgelopen weekend gehouden, rustig is verlopen* Men heeft de
agenda door tijdnood niet geheel afgewerkt en is aan de verjonging van het Kabinet van Manusama niet toegekomen. De wijziging van het Kabinet zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.
J. Aanhouding Palestijn
Bij een routine controle werd vanwege het niet in bezit hebben
van de vereiste papieren in Amsterdam een man aangehouden die
later bleek een Palestijn te zijn mogelijk behorende tot een
groep die onlangs in Zweden de aandacht heeft getrokken. Hij
zou deel uitmaken van El Fatah. HC zal bezien of het wenselijk
is dat onzerzijds met de man wordt gesproken en zal hierover
contact opnemen met het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken van Justitie (Dit overleg heeft ertoe geleid dat van een'
gesprek met betrokkene door ons is afgezien).
k»

Bezoek aan China
PBC vertelt het een en ander over een uiteenzetting die gisterer
bij ons werd gedaan door het Hoofd van de Veiligheidsdienst van
het Koninklijk Huis de heer
en de heer
verbonden aan de Ambassade in Peking over de wederwaardigheden
tijdens de reis van het Kroonprinselijk paar in China.

5. City of Madrid
TVC ontving gisteren van een medewerker van MI-5 die kwam prater
over de gijzelingsacties in De Punt en Smilde tot zijn verrassing de tekst van de gesprekken welke werden gevoerd met het
KLM-vliegtuig de City of Madrid, toen zich dit, na gekaapt te
zijn, op Cyprus bevond.
H.BVD ontvangt het document en zal na lezing daarvan overleg
plegen over de instanties in Nederland die er van in kennis
moeten worden gesteld.
- 2-

- 2-

6. Gesprek met SQ
H.BVD heeft hedenmiddag het periodieke gesprek met de 8G
Mr. P. van Dijke. De Aurora deelnemers blijken geen punten voor
dit gesprek te hebben. H.BVD wil met de SG spreken over de uitkomst van de verhoren van de Zuidmolukkers en over het gebruik
door de BVD van een vertrek op Schiphol dat ter beschikking van
Binnenlandse Zaken staat.
7. Publicatie in Arka blad
H.BVD brengt het artikel in het Arka blad van 12.8.19??
"Ambtenaren BVD, let op Uw saeck" ter sprake. Hij vraagt zich
af of het nog nodig is i.v.m. dit artikel een mededeling aan
het personeel te laten uitgaan. Alvorens hieromtrent een vaststelling te doen wil hij gaarne de opinie van de heer
die deel uitmaakt van de CVO hebben. HE zal deze hiervan in
kennis stellen. HAZ zal BPZ verzoeken of hij zijn visie kenbaar
wil maken.
Het gaat om de vraag of het personeel erop geattendeerd moet
worden dat bij bezwaren t.a.v. genomen beslissingen op personeelsterrein men zoals het artikel aanbeveelt op zijn minst een
inleidend beroep moet doen alvorens men volgens het heersende
gebruik gaat trachten de beslissing intern gecorrigeerd te krijgen.
8. Agenda
30 augustus te 11.00 uur afscheid van de heer
.
15 september afscheid" van Drs. '.
.
1? september afscheid van beide heren in klein verband ten huize
van H.BVD.
5 september te 10.30 uur komt de nieuwe ambassadeur in Moskou
Dr.
bij H.BVD op bezoek.

16.8.1977

AURORA

OCHTENDBESPBEKING op vrijdag19 augustus

1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - PHC - HD - a.HE - HTD HAZ - HK
Afwezig : —

1. Zuidmolukkera
HD deelt aede dat ons berichten bereiken dat in Zuidaolukse kring
wordt gesproken over acties ter verstoring van de openbare orde, die
rond het begin van de Rechtbankzitting in Assen (6 september), zoude:
plaatsvinden. Als een van de doelen wordt de Gasunie genoemd.
Tijdens het gesprek dat H.BVD op 16.8*1977 «et de SG had, kwam naar
voren dat de Ministerraad een commissie bestaande uit de SG van
Justitie, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en CRH heeft ingesteld/ter bestudering van de bestuurlijke aspecten van het Zuidmolukse vraagstuk* De SG heeft in verband daarmee een Binnenlandse
Zaken gespreksgroep opgericht waarin o.m. Binnenlands Bestuur,
Financiën BB, de RPD en OO&V vertegenwoordigd zijn.
De vraag kwam op of de BYD aan het werk van deze Commissie moet deel
nemen. Gezien de gespreksonderwerpen tot nu toe meent H.BVD, na over
leg met HC, dat dit niet het geval is* Wij tullen d.m.v. de verslagen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de gesprekken
in de Commissie, zodat wij ons op elk gewenst moment eventueel kunnen aansluiten.
2. Palestijna terroriame
HC deelt mede dat
ons berichten zond omtrent een mogelijke
actie in Nederland van de kant van de New Black September Organisa*
tion* Een groep leden van deze organisatie zou via Beiroet en Rome
naar Nederland komen. De BSO heeft indertijd de acties tegen de Gasunie stations in Ommen en Ravestein georganiseerd en kenmerkte zich
door het op gelijke tijdstippen uitvoeren van acties op verschillende plaatsen.
5«

Verbouwing
HAZ deelt mede dat volgende week met de betrokkenen door HFID overleg zal worden gepleegd over het verloop van de verbouwing in gebouw 251 die in het souterrain 1-} week geleden zijn aangevangen.

Gesproken wordt over de persberichten betreffende de aanhouding van
in Boulogne in Frankrijk en over het feit dat hij na over de
Frans-Belgische grens te zijn geleid thans op Belgisch gebied vertoeft. Tijdens Aurora belt de heer
van
op. H.BVD deelt
hem mede dat wij de gangen van
niet nauwlettend volgen. De heer
betuigt bedroefenis over het feit dat hij van Franse zijde niet
was geïnformeerd over de uitzetting van
naar België.

- 2-

- 2-

5*

Gesprek net de SG
uit het gesprek net de SQ d.d. 16.8.1977 waarvan hij een notitie
naakte acht U.BVD verder vermeldenswaard dat hij in september in de
maandelijkse bijeenkomst van de SG's een inleiding zal houden over
de beveiliging op de departementen» HD zal voor een notitie hiervoor
zorg dragen*

6-

Automat i sering
De heer
van de Directie Organisatie en Automatisering liet
H.BVD op 17.8.1977 weten dat hij akkoord gaat met de aanschaffing
van een grotere centrale verwerkingseenheid voor onze computer. Deze
kan nu via de gebruikelijke weg worden besteld* H.BVD verwacht dat
dit de capaciteitsproblemen zal oplossen.

7* Gesprek met OO&V
S~

Op de 17.8.1977 gehouden periodieke bespreking (H.BVD, PH.BVD, EK)
met de DO OO&V die vergezeld was van Mr.
werd gesproken
over:
- de .verdere coördinatie c.q. samenwerking tussen CRI, LBT en BVD.
De DG Politie Mr.
zal het initiatief nemen voor een gesprek hierover van de Do's OO&V en Politie, H.BVD en de PG Den Haai
Mr. Van der Feltz.
- de DG OO&V bleek nog geen precieze voorstelling te hebben van de
door hem geinitieerde bespreking met de Directeuren van Kerncentra
les en Elektriciteitsbedrijven die op 23.8.1977 aal plaatsvinden ei
waarbij de DG1s OO&V en Politie en H.BVD aanwezig zullen zijn.
H.BVD zal daarheen vergezeld worden door de heer
. HD zal de
nodige voorinformatie verschaffen. H.BVD wil met de DG OO&V nader
over de aanpak van de vergadering spreken.
- ID-toelage. H.BVD heeft de DG OO&V kenbaar gemaakt dat hij ongeacht de bezwaren tegen deze toelage vanwege de bezoldigingstechniek vasthoudt aan de handhaving van deze toelage..
8. CVIH
H.BVD deelt mede dat in de gisteren gehouden bijeenkomst van het
CVIN het volgende aan de orde kwam:
- Waarschijnlijk in november a.s. vindt de jaarlijkse bijeenkomst va;
de militaire attachés welke wordt georganiseerd door de Laraid,
plaats. Gebleken is dat de attachés interesse hebben voor de gijzelingsacties in De Punt en Bovensmilde. H.BVD zegt dat ons een
officieel ver&oek zal bereiken om over dit onderwerp een inleiding
te houden. Na ontvangst hiervan zal worden bepaald wie dit zal
doen. Het ligt in de bedoeling op de bijeenkomst de video film te
vertonen. (In aansluiting hierop maakt TVC gewag van een bezoek
van 9 Engelse politieofficieren volgende week bij Justitie eveneens i.v.m. de gijzelingsacties. De DC EP Assen de heer
zal daar een inleiding houden* TVC zal iets vertellen over de
achtergronden van het Zuidmolukse probleem. Vertoond zal wordai een
onder auspiciën van de heer
gemonteerde film waarop de
actie van de mariniers te zien zal zijn).
- Een voorstel van H.Marid tot een gewijzigde uitgave van het Groene
Boek (opsplitsing naar onderwerp voor de verschillende gegadigden)
zal voorlopig niet word» uitgevoerd.

- 39.

Politie
HK had contact met de Korpschef van Politie te Renkum de heer
n.a.v. een kwestie rondom'>een agent van dit korps die in
relatie staat met één communistisch gezin* De heer
had
behoefte aan enige pagina's uit de Handelingen van de Tweede Kamer
waarin uitlatingen van de Minister van Binnenlandse Zaken over de
meningsvrijheid van ambtenaren in het bijzonder van politie-arabtenaren zijn vastgelegd*

10. Agenda
9 September bezoek aan H.BVD door PG Suriname Mr.

T

19.8.1977

r

.

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 23 augustus 197?
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - FBC - TVC - HB - HC - HD - a.HE
BID - HAZ - BK
Afwezig : —

1. Terrorisme

2. Communicatie met OO&V
HK vernam van de heer
van OO&V dat men gaarne van ons
vil weten of wij prijs stellen op een Taste telefoonlijn net het in
het nieuwe gebouw van Binnenlandse Zaken te vestigen coördinatie»
centrum van OO&V. Hen wilde daarover een brief van de Minister aan
ons zenden. BK heeft gezegd dat dit de zaak mogelijk zou ophouden.
Vij krijgen het voorstel van OO&V op tafel. HTD zal deze zaak behandelen.
.-•'-'•".} ..:;'>>:..
PH.BVD vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn de vaste telefoonlijn zodanig tot stand te brengen dat vanuit verschillende plaatsen'
in de Dienst (b.v. bij BFA en CF) van de verbinding gebruik kan
worden gemaakt.
f
3»

Kamerovertredingen

B.BVD constateert met droefenis dat het aantal kamerovertredingen
in de maand juli wederom is toegenomen.
BD zegt dat dit een verschijnsel is dat in de vakantietijd wel meer
voorkomt.
Bij zal binnenkort een gesprek met de afdelingshoofden beleggen om
na te gaan welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om het
aantal overtredingen in te dammen.

23.8.1977

AURORA
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OCHTENDBESPREKING pp vrijdag 26 augustus 1977
Aanwezig: B.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - «.HE - RTD - HA2J - K/D
Afwezig : PBC - TVC - HK

1, Antt-Duitse acties
HB vestigt de aandacht op de morgenavond te houden protest bijeenkomst van het Medisch Juridisch Comité en het Rood Verzetsfront in
"De Brakke Grond" te Amsterdam tegen de behandeling van de politiek*
gevangenen in de Bondsrepubliek. Het woord zal o. a* worden gevoerd
door het TK-lid Kosto en door Mr.
Contact is opgenomen met CRI, OO&V en de gemeentepolitie van Ameterdam en Den Haag in verband met mogelijke gewelddaden tegen Duitse
objecten»
2»

Gesprek met arrestant
HC deelt mede dat door een Nederlander, die wegens een serie inbraken in voorarrest zit, onthullingen zijn gedaan over zijn manipulatie met gerubriceerde gegevens van de Gasunie en bedrijfsgeheimen
van AKZO. De man beweert ook contact gehad te hebben met de R. H. D.
in Amsterdam. Zijn verhalen worden nog nader geverifieerd. Op verzoek van H. BVD zal HC zich met HK verstaan omtrent eventuele consequenties van ons contact met een arrestant van de justitie.

3«

Comput er be vei liging
HD doet enige mededelingen betreffende een door hem gisteren bijgewoonde bijeenkomst van de "Stuurgroep voorschriften bescherming en
beveiliging geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen bij de
Rijksoverheid11 o.l.v. Drs.
van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering.

**•

Bezoek Minister Van dg Elslande
H. BVD deelt mede dat de Belgische Minister van Justitie, de heer
Van de Elslande, vergezeld van de heer
woensdag 31 augustus
a. s. een bezoek aan de Dienst zal brengen. In overleg met de heer
is een programma vastgesteld waarin voor een korte inleiding
en deelneming aan de discussie gerekend wordt op de medewerking van
PH.BVD, TVC, PBC, HTD en HG. Minister De Gaay Fortman zal eveneens
aan de bijeenkomst met de Belgische minister deelnemen*

- 2-

5. Werkgroep Opleiding Vreemdelingenzaken
H.BVD deelt mede dat door een Werkgroep van Justitie, waarin
Mr. Capelle de Dienst vertegenwoordigde, een cursus is ontworpen
voor opleiding van gemeenteambtenaren in de behandeling van vreemdelingenzaken.
Er wordt gerekend op een bijdrage van de Dienst in de vorm van een
inleiding over de relatie van het vreemdelingentoezicht en de taak
van de BVD (te verzorgen door EO) en een idem over Zuidmolukse activiteiten (te verzorgen door CF). Vijf a zes medewerkers van de Diens
kunnen aan de cursus deelnemen. H.BVD zal het programma van de cursus doen circuleren en verzoekt hem opgave te doen van degenen die
eventueel voor het volgen van de cursus in aanmerking komen.
6. Bespreking H«BVD met Minister
Hedenmiddag heeft H.BVD zijn periodiek gesprek met Minister De Gaay
Fortman. H.BVD geeft een overzicht van de onderworpen die besproken
zullen worden en verzoekt de aanwezigen eventueel te bespreken andere onderwerpen tijdig onder cijn aandacht te brengen*

26.8.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 30 augustus 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - XVC - H B - H G - B D - H E - a.HE - H.TD
HAZ - HK
Afwezig i ——-

1. Zuidmolukkers
HC zegt dat wij gisteren een bericht ontTingen waaruit «on kunnen worden
afgeleid dat Zuidmolukkers bezig zijn met de voorbereiding Tan een actie
aan de vooravond van het proces dat de volgende week in Assen zal plaatsvinden. Nadere verificatie bracht aan het licht dat de gebeurtenis waarop
het bericht steunde zich in tegenstelling tot hetgeen door de CRI werd
gesteld niet zondagavond doch gistermorgen had afgespeeld.
Het de CKI wordt overleg gepleegd terzake van wat moet worden gedaan oa
verdere inlichtingen te verkrijgen*
2. Anti-Duitse acties (zie ook Aurora 26*7*1977 punt 1)
H.BVD deelt mede dat de bijeenkomst van het Medisch Juridisch CoraitS zaterdagavond 2? augustus heeft plaatsgevonden* Er staan hierover nog geen
nadere gegevens ter beschikking* Onze verwachting dat de bijeenkomst zou
worden gevolgd door gewelddaden tegen Duitse objecten is tot nu toe niet
bewaarheid geworden.
5» Besprek met de Minister
In het gesprek dat H.BVD vrijdagmiddag 26 augustus 1977 met de Minister had
kwam o.m. het volgende aan de orde:
- de voorzitter van de Kamercommissie heeft kenbaar gemaakt niet voornemens
te zijn een bijeenkomst te beleggen voor de datum van het proces in Assen
dat op 6 september aanvangt
- de voorzitter zal nu het initiatief nemen voor het bepalen van een datum
voor de bijeenkomst, waarop naar verwachting zal worden gesproken over het
Zuidmolukse probleem, de VU-kwestie en de stand van zaken betreffende de
herziening van de vertrouwensfunctie
- HD deelt wat het laatste punt aangaat mede dat de commissie Herziening
Vertrouwensfuncties het interim-rapport aan de Minister heeft uitgebracht
- E.BVD overhandigde de Minister de door PHC opgestelde rapporten (uitgebreid en summier) die een historisch overzicht van de Zuidmolukse affaires
geven en 2 exemplaren van het door de afdeling C als proeve opgestelde
nieuwe Zuidmolukse bulletin.
*!•• Bezoek van Minister Van Klslande
E.BVD verzoekt de bij dit bezoek betrokkenen hedenmiddag te 1^.00 uur aanwezig te willen zijn bij een voorbespreking daarvan.

- 2-

- 25« Ambassadeur Moskou
H.BVD kreeg 29 augustus 1977 bezoek van de scheidende ambassadeur te
Moskou de heer
die hen enige interessante bijzonderheden over
de situatie in de Russische hoofdstad vertelde.
6. Afscheid HE
H.BVD spreekt een afscheidswoord tot HE die in verband met zijn f.1.o.
voor het laatst in de Aurorakring aanwezig is en overhandigt he« namens
de Auroradeelneners een geschenk.

30.8.1977

ADBOBA

OCHTEHDBESPREKING op vrijdag 2 september

1977

Aanwezig; H.BVD - PH.BVD - TVC - PBC - HB - HC - HD - HE - H.TD - HAZ

EK
Afwezig : -- —-—

-

.

H.BVD spreekt een kort welkomstwoord aan het adres van de heer
die per 1 september de heer
als hoofd E is opgevolgd,
en in die functie voor het eerst aan de Aurora-bespreking deelneemt.
1* Zuidmolukkers
De berichten die C ontvangt betreffende mogelijke activiteiten van de
Zuidmolukkers rondom het proces in Assen dat op 6*9.1977 aanvangt,
variëren van harde acties tot hongerstakingen en demonstraties»
2. Irakese activiteiten

-s

EC maakt melding ran de ontTangst van een bericht* waaruit kan worden
geconcludeerd dat een groep Xrakezen die in Duitsland iets moest
ondernemen wat niet gelukte, nu naar Nederland sou komen roor een
bepaalde actie*
Hen houdt rekening met de mogelijkheid dat de Irakesen een gewelddadige actie t.a.T. in Nederland verblijvende Koerden souden kunnen
uitroeren. Een poging daartoe is onlangs in Canada ondernomen.

3. Communicatie met OO&Y

.

Na een gesprek hierover, wordt bepaald dat E.TD nader overleg tal
plegen met OO&V over de directe lijn die tot stand zal worden gebracht
tussen het in het nieuwe gebouw van BiZa te vestigen OO&V coördinatiecentrum en onze Dienst. H.TD zal daarbij de mogelijkheid bezien o*
deze verbinding zodanig te laten functioneren dat aan gesprekken
verschillende medewerkers van OO&V en van de Dienst tegelijkertijd
kunnen deelnemen.
k. H.FIOD

BK vestigt de aandacht op de benoeming van de heer

tot

hoofd van de FIOD.
H.BVD zal vanwege de relatie die wij met de FIOD hebben binnenkort
met de heer
in contact treden.
5* Wettelijke regeling inlichtingen- en veiligheidsdiensten
HK deelt mede dat bij besluit van de M.P. van 19.8.1977 de interdepartementale commissie is samengesteld die het wetsontwerp betreffende
de inlichtingen en veiligheidsdiensten moet voorbereiden. Ilij maakt
melding van degenen die in de commissie zitting hebben.

- 2-

- 2-

6* Ambassadeur Moekou
De nieuw benoemde aobassadeur Dr.
, komt 5 september
te 10.30 uur op bezoek bij H.BVD. DOB «al bij dit gesprek aanwezig
gijn en zal zorgdragen dat een briefing van 4e heer
plaats—
Tindt. In dit kader zal deze TVC en PBC ontmoeten.
7. Bezoek van Minister Van Elslande
B.BVD meent dat dit bezoek dat op 30 augustus plaatsrond als geslaagd
mag gelden. Hij zegt dank aan degenen die hiertoe hebben bijgedragen.
8. Tele foonkostenregeling
H.BVD deelt mede dat H.PZ en H.FID a.s. dinsdag 6 september na Aurora
aan de betrokken hoofden van dienstonderdelen voorlichting zullen
geren over de nieuwe regeling betreffende de vergoeding van telefoonkosten*
*•
9. Politieke beïnvloeding
De Minister deelde R.BVD mede, dat hij volgende week of de week daarna
tijd hoopt te vinden voor een gesprek met H.BVD en PBC -over de nota.
betreffende de aandacht die de Dienst wil schenken aan het onderwerp
politieke beïnvloeding.
10.
H.BVD is verhinderd de Aurora-bijeenkomst van dinsdag 6 september a.s,
bij te wonen.
~

5.9.1977
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AURORA

' OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 september 197?
Aanwezig: H,BVD - PH.BVD - PBC - H.B - PH.C

- H.D - H.E - H.AZ - BK

Afwezig : TVC - H.TD

1.

Zuidmolukkers

PHC geeft een relaas van de moeilijkheden en wanordelijkheden die zich hebben
voorgedaan in Assen rond het proces van de Zuidmolukkers.
Na lang wachten is de politie, met bijstand van de Marechaussee, er hetiennacht
to* overgegaan een inval te doen in het Pattintra-gebouw. De vraag is gerezen
of Pormes niet als de man op de achtergrond fungeert bij de wanordelijkheden
die min of meer stelselmatig plaatsvinden. Sr werd in het vermelde gebouw een
pamflet aangetroffen "Wat te doen bij aanhouding11, hetgeen herinneringen oproept aan raadgevingen in soortgelijke vorm door de Rode Jeugd gegeven.
H.C wijst erop dat onze inbreng van gegevens ten aanzien van de openbare ordeverstoringen uiteraard beperkt ie. CF zal het komende weekend, gezien de verwachting dat zich nog verdere moeilijkheden zullen voordoen, paraat zijn.
2. Bij e e nkom s t Ka mer c orami ssjte
Als voorlopige deturn voor het houden van een vergadering waarin de Kamercommissie o.m. aandacht zal schenken aan de Zuidmolukse problematiek is genoemd de datum van 22 september a.s..
•« «*
J.

C ompu t erb e v ei l i gj. n g
H.D maakt melding van het verzenden door de Staatssecretaris van Ondervijs en
Wetenschappen van een brief dd. 19-8-1977 aan de co!3.eges van bestuur v&n de
universiteiten en hogescholen betreffende de computerbeveiliging. Hij v/i jet
erop dat iftze beveiliging, die ooi: geschiedt uit het privacy-bclang, een "bemoei
lijKing Met zich kan brengen voor het verkrijgen van gegevens door de Dienst.
De zaak is onder de hoede gesteld van de Afdeling civiele verdediging, beveiliging an bedrijfszelfbescherming van hefc Ministerie van C. en W*.
De chef van deze afdeling, die tevens de beveiligingsambtenaar van het Ministerie is, heeft ons om bijstand t«*n aanaien van de kwestie van de computcrbevei.l.iging gevraagd.

k»

Contact met
H,E vertelt het een en ander over het bezoek dat hij ter introductie van zijn
opvolger bij CD, Drs.
, samen met deze aan Abteilung IV van
bracht.
V er trouwensfun c t i es
HK maakt gewag van een telefoongesprek met de coördinator Admiraal
,
die enige toelichting vroeg omtrent de brief van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 5-9-1977 betreffende het niet als vertrouwensfuncties aanwijzen var,
functies alleen als zodanig aangemerkt, omdat daarin zaken worden behandeld di
tot het specifieke politieke beleid van een Minister kunnen worden gerekend*
H.DVD zegt dat de kwestie ook ter sprake is gekomen in de CVIN-vergaderinp var..
8-9-1977. HK etelt exemplaren van de brief ter beschikking*
- 2-

- 2-

Het blijkt dat de toelichtingen door H.BVD en door HK gegeven in dezelfde lijn
liggen, 'namelijk dat het uitsluitend gaat om functies als eerder omschreven*
De brief van onze Minister aan de Minister-President ter behandeling door de
Ministerraad is een uitvloeisel van een brief die de Voorzitter van de
Commissie herwaardering vertrouwensfuncties over dit onderwerp enige tijd teru.
aan de Minister van Binnenlandse Zaken zond.
Anoniem telefoontje aan Buitenlandse Zaken
HK maakt melding van een telefoongesprek dat hij gisterenmiddag met
Mr.
(DAZ BuZa) had, die melding maakte van een anoniem telefoontje bij
zijn Directie binnengekomen betrekking hebbende op de Ambassadeur van Chili*

H.BVD deelt mede dat de
-vertegenwoordiger ons giöteren mededeelde
dat het hoofd van
, Generaal
, op 30 september a.s. een bezoek
aan de Dienst zal brengen. Er wordt nader overleg gepleegd over het program,
waarin o.m. de punten Russen, Chinezen en terrorisme aan de orde zullen komen.
Op verzoek van de vertegenwoordiger heeft H.BVD kenbaar gemaakt, dat hij geen
bezwaar heeft tegen het als geassocieerd lid laten deelnemen van
aan
de Club van Berne. Dit zou er dan op neerkomen dat een
-vertegenwoordiger
aan bepaalde werkgroepen zou kunnen deelnemen*

9 september 1977»

r

AUROBA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 13 september 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - FBC - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : TVC

1.

Rood Verzetsfront

HB m«ldt het e.e.a. over recente ontwikkelingen in het Rood Verzetsfront*
2.

Zuidmolukkers

RC doet een relaas over onze betrokkenheid zaterdag 1O.9.1977 bij
op Justitie (Raamweg) gevoerde gesprekken rond de &rote zoekacties
op wapens in Assen en Bovensmilde.
Zaterdagmiddag vond een bespreking plaate waarbij c*B. aanwezig
waren Minister De Gaay Fortman, die na het heengaan van Mr. van
Agt thans ook de portefeuille van Justitie beheert, de SG'e van
Justitie en Binnenlandse Zaken, de DO*s van Politie en OO&V en
H.BVD.
HC ontving van de politie Assen enige papieren betreffende het plan
om de Indonesische Ambassade te bezetten. Het is niet duidelijk wie
de opsteller er van is en van wanneer het papier dateert. HC acht
het stuk niet indrukwekkend. Mr.
wekte de indruk niet
erg tevreden te zijn met de uitkomst van net resultaat van de zoekacties.
Voorts wordt gesproken over de actie die de politie maandag 12.9.19'
in Amersfoort heeft gehouden. Deze berustte op een anoniem telefoon*
tje bij de politie binnengekomen dat een kapingsactie t.a.v. een
trein zou plaatsvinden.
3. ACD

H.BVD had 12.9.1977 een gesprek met H.ACD. Deze maakte gewag van de
achterstand bij zijn afdeling, die hij toeschreef aan het wegtrekkei
op zijn afdeling van vakbekwame krachten. H.BVD heeft H.ACD gevraaj
hem via een notitie inzicht te geven omtrent de aard en de omvang
van de geconstateerde achterstand. HC meldt dat CFA Koeilijkheden
heeft taet de ACD-aehterstand in het kader van het verwerken van gegevens betreffende Arabieren.
^. Agenda H.BVD
15.9.1977 gesprek met de SG Buitenlandse Zaken, Mr. Schiff.
21.9.1977 gesprek met de SG Binnenlandse Zaken, Mr, P. van Dijke.
H.BVD ontvangt gaarne eventuele besprekingspunten*
H.BVD overweegt de kwestie van het weer bijwonen van een CdK vergadering ter sprake te brengen. (De vorige door H.BVD bijgewoonde bespreking was 2*t maart j.l.).

13.9.1977

AURORA

OCHTENDBESPREKING

OP vrijdag 16 september 1977

Aanwezig: H.BVD - FBC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ - HK
Af weeïg : PH.BVD - TVC

1- Industriebond WW en CPN
HB vestigt nog even de aandacht op het persbericht waarin melding wordt
geoaakt over het feit dat de Industriebond NVV heeft kenbaar gemaakt
te overwegen CPN-ers te royeren die van hun positie in deze bond misbruik maken. HB zal nagaan hoe deze zaak er precies bijligt. H.BVD
meent dat wij daarna moeten bezien of het wenselijk is de regering
te informeren.
2. &u idmolukke r s
Gesproken wordt over het contact dat E.BVD met de Minister heeft gehad
voorafgaande aan de bijeenkomst gisteren ven de Vaste Kamercommissie
voor Binnenlandse Zaken, Justitie en voor het Zuidmolukse probleem.
De Minister wilde weten welke gegevens van de inlichtingendiensten de
basis hadden gevormd voor het besluit van Justitie om de inval in het
Patimura-gebouw in Assen te doen. H.BVD kon hem terzake exact inlichten
3» Verbouwingen
HAZ kondigt aan dat de verbouwing in gebouw 25 op 2** september, a.s.
cullen aanvangen.
4. Samenwerking met Justitie
H.BVD heeft afgelopen dinsdag 13 ceptember de D.Q. van Politie
herinnerd aan diens toezegging een gesprek te zullen beleggen met de
DG OO&V, de F.G. Den Haag en H.BVD over een betere samenwerking en
coördinatie van CRI, LBT en BVD, in het bijzonder t.a.v. het verkrijger
van gegevens over mogelijke Zuidnolukse terreuracties.

16.9.1977

AURORA

pCHTENDEgSPREKIKG^op dinsdag 20september 197?
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - HTD HAZ - HK

Afwezig : —

1» ^ Spionnetje
r~

•

•

-

H.BVD had dezer dagen een gesprek net de redactie van het Spionnetj
die hem kenbaar maakte te Koeken naar mogelijkheden om de inhoud va.
ons personeelsorgaan te verbeteren* Voorlopig en bij wijze van piroe
zal H.BVD eens per maand een gesprek net de redactie hebben. Eij
heeft het voornemen daarbij dan geen zaken aan de orde te stellen
die via andere kanalen aan de Dienst (b.v. via de GVO) bekend worde
gemaakt. Hij doet een beroep op de hoofden van de dienstonderdelen
om de medewerkers van het Spionnetje zo enigszins mogelijk toe te
staan hun werk voor het blad in diensttijd te verrichten.
2.

Computer
H.BVD deelt mede dat de Minister goedkeuring heeft verleend a&n de
aanschaffing van een nieuwe centrale verwerkingseenheid voor de
computer. De verwachting is dat deze per 1 februari 1978 in gebruik
kan worden genomen. Hopelijk zijn daarmee de bezwaren van de beperk
verwerkingsmogelijkheid thans opgeheven.
*

3»

Beoordeling
K.BVD deelt mede dat hem gebleken is dat het nogal eens voorkomt da
bij de beoordelingen een aantekening wordt geplaatst op de grens VCL
ÖSrleiïnïs111 de ^ kwali*icat*-e« Bij acht dit oedo gelet op het bt*MuuUtKXKCTVOorschrift onjuist. Met HPZ werd hierover reeds gesprok?
De PBA's zullen in voorkomende gevallen hiermede rekening houden.

't.

Zuidttolukkers
Gesproken wordt over het vermelde in het Zwartboek van het Landelij
Comité
Zuidmolukkers betreffende beweerde activiteiten van de Ind
ncsische Inlichtingendienst.
HK wijst erop dat over deze zaak zou kunnen worden gesproken in de
bijeenkomst van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die a.s. donderdag 22 september 1977 plaats vindt.
HC zal CF vragen aan de hand van de beweringen in het Zwartboek een
commentaar op te stellen. In de Telegraaf ven hedenmorgen verscheen
n.a.v. het Zwartboek een artikel onder de kop "Overheid mist greep
op geheime diensten".

5.

Kalkar demonstratie
HB vertelt enige bijzonderheden omtrent de anti-kernenergie demonstratie die op 2k september a.s. wordt gehouden op het marktplein i
Kalkar.

- 2-

-2 -

6.

dé
• ,

Marokkanen

'

HC vertelt dat volgens door ons verkregen inlichtingen het incident
en de vechtpartij tijdens de bijeenkomst van Marokkanen ter viering
van de beëindiging van^Ramadan afgelopen zondag in de Doelen te
- - Rotterdam min of meer is geprovoceerd door leden van het KMAN. Dezei
' zouden een toneelstukje hebben opgevoerd dat de woede opwekte van
koningsgezinde Marokkanen*
7-

Werving
HAZ zegt dat een hem door HPZ ter beschikking gesteld overzicht ovei
de stand van zaken betreffende de werving van nieuwe medewerkers hei
duidelijk heeft gemaakt dat behoudens t.a.v. enige specifieke groep*
(stagiaires E-IX medewerker) van een gunstig resultaat van onze werving mag worden gesproken* Vrijwel in alle vacatures kon worden voo:
zien.

8. Bi 3 zondere last en
BK deelt mede dat de gegevens voor de bijzondere lasten voor de volgende periode uiterlijk 7 oktober a.s. bij K/D worden ingewacht.

20*9-1977

r

AURORA

OCHTEKDBESPREKING op vrijdag 23 nepterfoer 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - .TVC - HB - HC - HD - HE - HTD HAZ - HK
Afwezig : —-

1. Rot e Armee Fraktion
HB vsrtelt het een en ander over oeldingen van Duitse zijde betreffende het zich in Nederland ophouden van Duitsers die in rolatie
staan met groepen behorende tot de RAF. Bij gaeft voorts een uiteenzetting over het incident in de Trompstraat in Oen Haag op maandag
19 september waarbij een agent werd neergeschoten en het gebeuren
gistermiddag 2?, september in Utrecht waarbij een brigadier wt-rd gedood en een hoofdagent ernstig werd gewond*
De in Utrecht aangehouden man is identiek aan Knut Folkerts die door
de Duitse Justitie wordt gezocht &ls verdacht betrokken te zijn geweest bij de noord op de Duitse P. G. Buback.
Er is geconstateerd dat Duitsers die in relatie met het RAF staan
contact hebben met Nederlanders, die zich voor de belangen van de in
Duitse gevangenissen vertoevende loden van de Baader Meinhof groep
inzetten.
TVC deelt tsedo dat hedenmiddag in Utrecht o.l.v. Mr. Gonsalves een
bijeenkomst van de Adviescommissie plaatsvindt n. a. v. de incidenten
in Utrecht en Den Haag.
2. Zui dmolukker s
HC meldt dat
naar Moskou is vertrokken. Hij heeft
voordien aan twee medewerkers van de pers respectievelijk d* Telegraaf en de Nieuwe Revue mededelingen gedaan over plannen die
uit Tiel zou hebben om een aanslag te plegen op een
marinier skazerne. De betrokken persmedewerkers hebben dit bericht
in onze richting geleid. Gistermiddag heeft over het plan van
een gesprek met de heer
van de LBT plaatsgevonden.

HD meldt dat de heer
van de PTT hem liet weten dat naar de
functie van sociaal werker bij de PTT heaft gesolliciteerd iemand
die als CPK-er te boek staat. De heer
meent dat de betrokk<
functie als een vertrouwensfunctie moet worden aangemerkt. Ten aanzien hiervan kunnen geaien het beleid van de Comniiosie Herwaardering
Vertrouwensfuncties vragen rijzen. HD zal over de zaak contact met
HX opnemen.
Vadi Hadad
TVC vestigt de aandacht op een berichtje in de Telegraaf van hedenmorgen waaruit kan worden afgeleid dat Wadi Hadad zou zijn overledei

- 2-
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5-

Kamercommissie
H.BVD deelt mede dat de voor gisteren geplande bijeenkomst van de
Kamercommissie tot nader order is uitgesteld*

6. Gesprek met Minister en S.G.
H.BVD vertelt het een en ander over het gesprek dat hij respectievelijk 21 en 22 september net de S,G» en de Minister had. Verwezen
wordt naar de notitie die H.BVD hierover maakt.
7. Zuidnoluke bulletin
Uit een gesprek mot de Minister is naar voren gekomen dat voorlopig
nog niet tot een uitgifte van het Zuidooluks bulletin zal worden ovc
gegaan, waarvan U.BVD de Minister een concept voorlegde. H.BVD wil
de eventuele uitgave t*z.t. bespreken met na de kabinetsformatie
optredende bewindsman.
8. Agenda
26 september, 16.30 uur H.BVD en PBC spreken met de Minieter over de
nota van PBC betreffende de aandacht die wij willen geven aan het
onderwerp politieke beïnvloeding»
3 oktober vindt de bespreking plaats over de mogelijkheden van verbetering van de coördinatie en de samenwerking tussen CRI, BVD en
LBT. Hieraan nemen deel de S.G. Justitie, de D.G.'s Politie en
OO&V en H.BVD.

23 september 1977

AURORA

OCHTENDBSSPREKING or dihsdag 2? september 1977
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H B - H C - H D - H E - HTD
HAZ - HK
Afwezig : —

1»

Rote Armee Fraktion
HB en TVC melden dat de zoekacties naar in Nederland mogelijk aanwezige leden van de RAF tot nu toe geen resultaat hebben opgeleverd.
H.BVD verkreeg gisteren het fiat van de betrokken Ministers op enige
bijzondere lasten*

f-

—

•

2.

Perscontacten
N.a.v. de aanhouding van Knut Folkerts werd HK eind vorige week
gebeld door journalisten van het NOS-journaal (
),
de Volkskrant (
), Actua Radio (
) en Algemeen Dagblad
(
)• Zaterdagavond 2^.9.1977 kreeg HK een telefoontj*
van de heer
ven het Algemeen Dagblad over de bedreiging van
het Revolutionaire Steunfront geuit aan het adres van de hoofdredacteur " " * Hierop werd gisteren 26 september teruggekomen.
HK heeft gezegd dat wij niet uitsluiten dat de anonieme telefoontjet
komen uit de hoek van het Revolutionair Sclidariteitcfront, voorts
dat wij de politie Den Haag die zich met deae zaak bezighoudt, daarover geïnformeerd hebben en dat wij het verstandig achten dat het
Algemeen Dagblad i.v.B. het onderzoek geen publiciteit hieraan geefi
HK had samen met Drs.
op 26 september een gesprek met
Drs.
van h at Algeiaeen Dagblad (hij is ex-Kamerlid CHü en
ex-medewerker Accent) over de veiligheidsaspecten van de O.W.-handel
Dit kwam tot stand nc. introductie van de ex-Minister van Binnenlands
Zaken Mr. Beernink.

.
3-

Politieke beïnvloeding
H.BVD en PBC hadden maandagmiddag 26 septecber een gesprek met
Minister de Gaay Fortman over e!e nota die PBC opstelde over de aandacht die wij villen geven aan het onderwerp politieke beïnvloeding
De Minister keurde dit goed. Hij ging cok akkoord met het ter beschikking stellen van gegevens n.a.v. de uitkomsten van onze studie
aan andere instanties via do geëigende kanalen (regeringstrieven en
Maandovsrzicht).
Nader kan dan bezien worden of cok andere instanties dienen te
worden geïnformeerd.

27.9.1977

AURORA

OCHTENDBE3PBEKING op vrijdag 30 september 1977
Aanwezig: H. BVD - PH.BVD - TVC - PBC - HB - HC . HD - HE - HAZ - HK
Afvetig s fl.TD

1. Korpschef Middelburg'
FHC bracht een bezoek aan Dr.
C.v.P. in Middelburg in rerband
«et een probleem betreffende de Zuidmolukkers. HC Ter telt '.daarover enige
bijzonderheden.
2* Kamercommissie
H. BVD doet enige mededelingen over de gisteren gehouden bijeenkomst ran de
Kamercommissie. (Alleen Voorzitter Van Thijn was aanwezig).
Gesproken werd over hetgeen door de BVD meer wordt gedaan ten aanzien van
de Zuidmolukse problematiek einds de gijzelingsacties van De Punt en
Bovensmilde. Verder werden informaties verstrekt over de betrokkenheid van
de Dienst bij de RAF-zaak.

Tijdens de gisteren o.l.v. viee-admiraal
gehouden vergadering van
de BIC werd uitgesproken dat het nodig is over te gaan tot vernieuwing van
het peilnet. Dit principebesluit cal nu worden voorgelegd aan de MICIV*

30.9.1977
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