AURORA

OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978
Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afvezig s PBC

1»

Hieuwjaar
H.BVD spreekt een korte nieuwjaarswena uit. Hij herinnert aan hat felt dat hij
per 1 februari a.s. zijn eerste jaar als H.BVD zal afaluiten. Hij zegt dank
aan alle medewerkers voor de hulp en steun die hij heeft ontvangen.

2*

Bakker Schut

'

Qesproken wordt over het interview net Mr. Bakker Schut voor de VPRO-t.v. van
Roelof Kiers eondagavond 1 januari jl.
3-

MfS illegals (zie ook Aurora 27-12-1977, punt 2)
H.C deelt mede dat van Duitee zijde nog geen perapublioatie over de zaak van
de arreatatie in de BRD op 23 december jl. van de in Nederland wonende twee
MfS illegals is gedaan. Vernomen werd dat Journalisten zich belangstellend
hebben opgehouden in de buurt van nun woning in Sittard.
Er komen twee medewerkers van het LKA Dusaeldorf bij ons op bezoek die, naar
verwacht wordt, nadere bijzonderheden zullen mededelen*

k. Bi.leenkomat beveiligingafunotionariseen kernener«ie
H.D deelt mede dat begin februari in ons gebouw een bijeenkomst plaatsvindt
van beveiligingsfunctionarissen bij instanties die met kernenergie te maken
hebben. Er zullen dan inleidingen worden gehouden over de bedreiging en de
beveiliging van kernenergie installaties.

5.
H.5 deelt mede dat begin maart 1978 een delegatie van
bij ons op
bezoek komt on te spreken over opleidingsaangelegenheden. Dit houdt verband
met het bezoek dat zijn voorganger de heer
en de heer
enige
tijd terug aan
brachten.
•

6.

J

f

Zaak
HK deelt mede dat mevr.
, de advocaat van
, een bezwaarschrift zal indienen tegen de dagvaarding die de officier op 27-12-1977 uitbracht. Dit brengt met zich een van rechtswege nietigheid van de dagvaarding.
De voor 10 januari a.s. geplande zitting van de rechtbank zal niet doorgaan.
De rechtbank moat eerst in Raadkamer omtrent het bezwaarschrift een beslisaing nemen.

-';
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7» P.Q.-bijeenkomst
Voor de P.G.-vergadering, die op 11 januari a.s. in ons gebouw plaatsvindt en
die een orientatie omtrent de Dienst zal inhouden, ligt het niet in de bedoeling
•en soort inleidingencyclus te houden.
H.BVO meent dat het het beste is een soort open gesprek te doen plaatavinden.
De inbreng sal wo r den verzorgd door PH.BVD, HK en hemzelf. Er behoeven niet de
gebruikelijke stukken door de dienstonderdelen te worden voorbereid. H.BVD,
PH.'BVD en HK hebben op 6 januari a.s. een voorbespreking iirVerband met de
bijeenkomst. Daarna sal H.BVD laten weten of hij nog bijzondere bij dragon ver. wacht. Voorlopig kan worden volstaan met het ter beschikking stellen van de
jongste ASTA-bijdragen en de brieven die Binds de vorige PQ-vergadering aan de
P.O.'s verden gezonden.
8* Hoofdofficieren
H.BVD zegt dat hij nog geen reaotie van Mr.
heeft ontvangen op het aan
deze toegezonden concept-program voor de bijeenkomst met de Hoofdoffieieren op_
a.s..
„„.,..,,—
H.BVD sal Mr.
daarover begin volgende week na diencTverlof bellen.
Op vrijdag 20 Januari a.s. vindt er na Aurora een voorbespreking omtrent de
bijeenkoBBt plaats met degenen die als inleiders zullen optreden.
Het ligt in de bedoeling de expositie van enig matoriaal die op 11 januari a. a.
voor de P.O. 'a zal worden gehouden, ook voor de bijeenkomst met de Hoofdoffioieren te benutten.
PH.BVD sprak over de nodige arrangementen hiervoor reeds met KCP en H.TD.
9» Bezoek Minister
Op. 31 januari a.s. zal Minister Wiegel, vergezeld van Staatsseoretaris Koning
en de S.O. Van Dijke van 1O.OO tot 16-30 uur een bezoek aan de Dienst brengen.
Hiervoor zal een concept-programma worden opgesteld. H.BVD wil hierover een
eerste gedachtenwisseling hebben met PH.BVD en HK op 6 januari a.s..
10, Minister van Defensie
•
Op verzoek van de Minister van Defensie, Dr. Kruisinga, informeerde H.BVD deze
over de achtergronden van de CPH-aotie contra de neutronenbom. Voor Minister
Kruisinga was onze brief hieromtrent de aanleiding tot het gesprek.
De Minister maakte kenbaar zeer geinteresseerd te zijn in de zaken waar de BVD
zich mee bezighoudt. Hij zal gaarne alle voor hem relevante inlichtingeh ontvangen on noemde als onderwerp van interesse o.m. de relaties tussen de
Sovjetunie en de Volksrepubliek China.

3-1-1978.

AURORA

OCHTENDBESPSEKING op vrijdaE 6 januari 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - 1IB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PBC

1.

Security-brie fine
HD deelt mede dat het VNO een security seminar gaat houden voor de
managers van ca* 100 topbedrijven.in Nederland.
Het program wordt verzorgd door een aantal Araerikanen met bijzondere
ervaring op' het terrein van de beveiliging.
Het VNO heeft het voornemen de DG OO&V, de DG Politie en H.BVD voor
het seminar uit te nodigen.

2.

Perse ontact en
Naar aanleiding van de publicatie in het Limburgs dagblad op
k januari jl. over het in Sittard verblijvende Oostduitse echtpaar
Pasewald-Laubach, dat op 23 december jl. in Bad Neuenahr (£RD) werd
gearresteerd. en in wier woning op last van de OvJ Maastricht huiszoeking werd gedaan voerde HK telefoongesprekken met de afdelingen
Voorlichting van Binnenlandse Zaken ('
;); Justitie
(Mevrouw
) en met het BfV (
en de presse referent
Dr.
). Voorts met de journalisten
(ftQS-journaal),
en
(Teleyraaf),
(Haagsche Courant),
(Reg. Omrbep Zuid),
(AlRemeen DaKblad)
en
(Volkskrant).
- .
'
. ."

3.

Commissie van Eijkern
H.BVD brengt de nota ter sprake die HK aan de hoofden van de dienstonderdelen zond op 4 januari jl. betreffende de *te vergadering van
de Interdepartementale commissie Wetsontwerp inlichtingen en veiligheidsdiensten van 13 december 1977» waarin over de problematiek van
de persoonlijke levenssfeer en persoonsregistratie werd gesproken.
H.BVD meent dat het voorstel van HK om tot de vorming van een interne werkgroep bij ons ter bestudering van dit probleem over te
gaan moet worden gevolgd. Deze zaak zal verder worden besproken in
Aurora van 13 januari as. (De niet-Aurora deelnemers wordt verzocht
hun opinie oratrent de samenstelling van de werkgroep aan HK kenbaar
te maken).

4.

Bern-groep
H.BVD deelt enige bijzonderheden mede betreffende de in november
1977 gehouden bijeenkomst van de diensten die de groep van Bern
vormen, t.vr.:
- de volgende Europese cursus wordt van 19 tot 30 juni 1978 in
Keulen gehouden. H.BVD verneerat gaarne in de Aurora-bijeenkomst
van 13 januari as. welke kandidaten daarvoor worden voorgedragen;
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een bijeenkorast van. dc verkgroep terrorisme wordt gehouden in
Luxemburg op 1*f febrxiari 1978. CF en BFA zullen de dienst vertegenwoordigen. Aan de orde kotnen: de vorming van een kartotheek
betreffende terroristen en de evaluatie van berichten betreffende
terroristische acties;
de werkgroep "dreigingen voor veiligheidsdiensten" vergadert bij
ons op 17 januari as. onder leiding van PEG. H.BVD wil in de
Aurora-bijeenkomst van 10 januari zich vergevrissen van de stand
van zaken. PBC zal dan van verlof terug zijn. H.BVD wil dan ook
vast stellen wie het secretariaat van de verkgroep op zich kan
nemen.

9.1.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 10 januari 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - HB - HC - HD - HE - HTD - HK
Afvezig : PBC - HAZ
1«

Volgploeg LBT
HB meldt>dat gisteren een gesprek plaatsvond net de heer
van d<
LBT waar'in gesproken word over de venselijkheid - uitgesproken door
de heer
- van het formeren van een eigen volgploeg van de LBT.
HB plaatst hierbij enige kanttekeningen.
De vraag komt op of de LBT bij volgactiviteiten niet op ons terrain
kan komen wanneer deze nitsluitend zijn gericht op het verkrijgen
van inlichtingen in situaties die in het voorterrein van crininele
feiten liggen. Buiten ons directe belang ligt de vraag of het formeren van een eigen volggroep zich verdraagt net het bijstandskarakter dat de groep dient te hebben.
TVC herinnert aan het opkomen van de kwestie enige tijd terug in de
Advieseommissie Terreurbestrijding. De zaak zal naar zijn vervachting deze veek in de bijeenkomst van de Adviescommissie veer opkome:
TVC heeft het gevoel dat de deelnemers van de kant van de Rijkspolitie en de Geoeentepolitie in de Adviescommissie niet veel voor een
eigen volggroep van de LBT sullen voelen* Hij zal sijn positie ten
aanzien van het onderverp bepalen »ede aan de hand van de commentaren van politiezijde.

2.

Commisaio van Ei.1kern

,

HK voonde gisteren de 5e bijeenkomst van de Commissie van Eijkern
bij. Daar werd gesproken over hetgeen in de vet zal meeten vorden
opgenomen betreffende nilitaire diensten en de IDB. De volgende
vergadering vindt plaats op 2J januari 19?8. Aan de orde staat dan
de kvestie van de geheimhoudingsplicht en het eventueel aan de inlichtingen- en veiligheidsdienst-anbtenaren toe te kennen verschoningsrecht. Op een later tijdstip zal nog een bespreking worden gevijd aan de kvestie van de persoonsregistratie en de persoonlijke
levenssfeer. HK heeft gesteld dat wij pas over enige naanden vannee
onze interne werkgroep tot conclusies is gekoaen zullen veten vat
ons standpoint is omtrent hetgeen over deze zaak in de vettelijke
regeling kan vorden opgenomen.
3. Zaak
KA/C vas vrijdagmiddag 6 januari op bezoek bij de OvJ Mr.
in
Rotterdam. Hij kreeg het bezvaarschrift van Mevrouv
tegen
de dagvaarding
onder ogen. HK vertelt enige bijzonderheden over het gedeelte daarin dat handelde tegen het te laate gelegde in verband met art. 98c VvS.
k. Verving
H.BVD had 9 januari j^. een gesprek met de CvP
van
Zoetermeer die vrees uitte over het vegtrekken van personeel van
zijn korps door onze Dienst. H.BVD heeft hem toegezegd dat geen

•

.
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gerichte vervende acties onzerzijds in Zoetermeer rullen plaatsTinden.
HCTP Rotterdam
H.BVD had samen net PH.BVD, HK en KCP een gesprek net HCvP
Tan de Gemeentepolitie Rotterdam over de relatie tussen de politie
en de BVP.
Hierbij kwamen de jongste gegevens hieromtrent ter sprake onder mee:
hetgeen is vastgelegd in het verslag van de Taste Comaissie voor de
inlichtingen- en Teiligheidsdiensten*

12.1.1978

AURORA
BSKS8B

OCHTEHPBESPREKINQ op vrijdag 13 Januari 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - PHB - HC - HD - HE - HTD HAZ - HK

Afwezig : —

1.

RAF

PHB vertelt enige bijzonderheden omtrent de behandeling van de uitleveringsverzoeken van de Duitse regaring t.a.v. Folkerts (Rechtbank Maastricht) en van
en
(Rechtbank Den
Haag).
2.

Zuidmolukkers
HC deelt mede, dat er nogal enige deining is ontstaan rond een melding van de QP Middelbnrg dat Zuidnolukkers op Walcheren van plan
zouden zijn een kleuterschool te bezetten.
Direct al leek dit bericht na evaluatie hoogst qnwaarschijnlijk geKien de zwak begaafde bron waaruit het stamde.
Miettemin is er gezien de brede spreiding die de CvP
aan '
het bericht gaf veel aandacht aan geschonken. Deze culmineert heden
in een bespreking die in Middelburg zal plaatsvinden en waaraan
Mr. Gonsalves, de heer
en een vertegenwoordiger van de Dienst
zullen deelnemen*

3"

Adniniatratie en autonatjeering
HAZ en HO brachten dezer dagen een bezoek aan
• HAZ vertelt
enige bijzonderheden omtrent wat tijdens dit bezoek werd waargeno•en en vernomen omtrent de administratieve gang van zaken bij
.
Hierover wordt nader gerapporteerd.

k»

Terreurbestrijding
TVC was 12 Januari aanwezig in een vergadering van de Adviescommissie Terreurbestrijding. De kwestie volgploeg LBT (zie Aurora 10.1.
1978) vordt aangehouden om de leden van de Commissie gelegenheid te
geven zich omtrent deze zaak te orienteren.
Er wordt overwogen om een stafgroep uit de Adviescommissie te formeren nu de sg. RAF-stafgroep enige tijd terug is opgeheven. Hieromtrent is nog geen beslissing genomen. Mr. Gonsalves deed het voorstel Mevrouw
in deze stafgroep op te nemen. Men zag het nut
hiervan niet in.
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5. CVIK
H.BVD nam 12.1.1978 deel aan de vergadering van het CVIN. Hij ontTing van Admiraal
een telex von Minister Van der Klaauw
aan de PV-NATO waarin een aanvullend en onjuist commentaar wordt gegeven op het laatste half-yearly review van het Special Committee.
PBC zal nagaan hoe deze eaak zich heeft toegodragen.
6. Commissie Van Eijkern
liv.m. de opstelling onder directe hoede van Mr. Van Eijkern van
een ontwerp-tekst voor de wet betreffende de inlichtingen- en veilij
heidsdienston heeft H.BVD in het CVIN de vraag gelanceerd of het
niet nuttig zou zijn dat vertegenwoordigers van de diensten in de
Commissie Van Eijkern direct bij de opstelling daarvan werden betrokken. Het oordeel was dat dit om de handen volledig vrij te houden beter niet kon geschieden.
?•

Persoonsregistratie en privacy (zie Aurora 6.1.1978, punt 3)
Aan de gespreks verkgroep die bij de Dienst i.v.m. de opstelling van
het wetsontwerp inlichtingen- en veiligheidsdiensten aandacht zal
schenken aan hetgeen daarin opgenonen moet worden over de kwestie vi
de persoonsregistratie en de privacy zullen deelnemen met als gespreksleider K/D, de heren
(ACD),
(G),
(B)
en
(E). KA/C zal de groep terzijde staan als secretaris,

8. Werkgroep THRASS
De beer
zal optreden als tolk en secretaris voor de werkgroep THRASS (Threats Against Security Services) ingest eld door de Bern-groep die op 17 Januari as. bij ons zal bijeenkomen o.l.v. PBC.
BFA zal de Dienst in de groep vertegenwoordigen.
9»

PG-vergadering
H.BVD heeft een positieve indruk omtrent het verloop van de PG-vergadering die 11 januari jl. bij ons plaatsvond en waarin door H.BVD,
PH.BVD en HK een orientatie omtrent de taken en het werk van de
Dienst werd gegeven.
H.BVD zegt dank aan alien die op enigerlei wijze een bijdrage aan
het welslagen van deze bijeenkomst leverden.

10. Europese cursus
Als deelnemers voor de in juni in Keulen te houden Europese cursus
worden aangewezen de heren
(D) en
(TD); als kandidaten
voor volgende cursussen worden genoteerd de namen van de heren
(B),
(C) en
(E). Afhankelijk van het ontwerp program zal later worden bepaald wie vanwege de Dienst een
inleiding tijdens de cursus zal houden. Tot nu toe geschiedde dit
door PHCo
16.1.1978

AURORA

j

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 17 .lanuari 19?8
Aanwezig: H.BVD - PH.8VD - TVC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : FBC
*

1, Syriers in Amsterdam

•'

HC meldt dat de Amsterdanse polltie eeh onderzoek instelt naar de aanwezigheid van twee Syriers in Hotel Centraal in Amsterdam. In dat hotel
verbleven indertijd ook de Saiqa-aanhangers die toen een aanslag op een
trein bij Amersfoort in de zin hadden, die toen kon worden voorkomen.
2. Zuidmolukkers (zie Aurora 13«1«19?8 pt. 2)
EC deelt mede dat op de in Middelburg o.l.v. van Mr. Gonsalves gehouden
bespreking duidelijk is uiteengezet dat aan berichten betreffende mogolijke terroristische acties slechts verspreiding mag worden gegeven wanneer deze door de bevoegde instanties zijn geevalueerd. Bevestigd werd
, dat de evaluatie van hettericht in kwestie uiterst laag werd geacht.
Een uiteenzetting werd gegeven over de terreurbestrijding in Nederland.
Hopelijk strekt dit ertoe dat de CvP Middelburg de heer
in de
toekomst een grotere voorzichtigheid t.a.v. berichten omtrent mogelijke
terreuracties aan de dag legt.
J. Perscontacten

HK had ftmderdag 12 januari een gesprek met de rapportage-redacteur
van de Teleeraaf. Deze echreef mede naar aanleiding daarvan een
aandoenlijk verhaal in de Telegraaf van zaterdag 1*f januari over het
Sittardse Ooetduitse spionage echtpaar.
H. Bijeenkomst Hoofdofficieren
Op 20 Januari a.s. vindt na Aurora een voorbeepreking plaats betreffende
de bijeenkoinst met de Hoofdofficieren van Justitie die op 25 Oanuari
a.B. bij ons zal plaatsvinden. De inleidere tijdens deze bijeenkomst
worden hiervoor uitgenodigd.
5. Buitenlandse diensten
s Via een oneigelijke weg (H/KEB - de heer
van het
Veiligheidsbureau van de EG) vernaia H.BVD gisteren dat tot
Hoofd van de Veiligheid van de Staat is benoemd de heer
, een Jxrist die voordien bij het Belgische Ministerie
van Justitie werkzaam was in de hoek van de Kinderbeschermin
Van de heer
werd tot nu toe geen mededeling hieromtrent
ontvangen.
: TVC deelt mede te hebben vernomen dat de heer
die
bij
o.m. operationele zaken behandelde rond de jaar
wisseling is overleden. Een officiele mededeling werd hierou
trent van de heer
niet ontvangen.
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- 26. CVIN (zie Aurora 13 januari pt. 5)
Eetreffende het aanvullende en onjuiste comnentaar door 3v£a EirectfUAtlantische Samenwerking en Veiligheidszaken (DAV) op het half yearly
review van het Special Committee gegeven, nam H.BVD contact op met
Mr.
., vertegenwoordiger van BuZa in het CVIN en tevens bij DAV .
werkzaam. Deze zegde toe het onjuiste commentaar bij de PV NATO te zuller
redresseren en te bewerkstelligen dat in de toekomst t.a.v. eventuele
opmerkingen betreffende het half yearly review overleg met de Dienst zal
worden gepleegd.
7. Werving
H.BVD heeft HAZ gevraagd te willen nagaan of t.a.v. de procedure bij ons
tot werving van personeel niet iets kan worden gedaan om enige versnelling daarin aan te brengen. Vastgesteld is dat de wervingsprocedure
gezien de uitgebreide onderzoeken die nodig zijn bijzonder veel tijd
9
vergt.
8. Qesprek met de SG
Gezien de beperkte tijd brengt H.BVD uit het door hem op 13 januari met c
S.G. gevoerde gesprek alleen het volgende punt naar voren:
De S.G. was met hem van mening dat het aanbeveling verdient Minister
Wiegel de vraag voor te leggen of hij het i.v.m. zijn taak tot coordinatie van Zuidmolukse zaken niet wenselijk acht op day to day-basis door dc
Dienst omtrent de Zuidmolukse aangelegenheden te worden ingelicht.
'
H.BVD- zal dit in zijn gesprek met de Minister hedenmorgen voorleggen.
H.BVD deelt verder mede dat het in het voornemen ligt in het kader van
het nieuwe Directoraat-Generaal voor Binnenlands Bestuur een groepje
deekundigen te formeren die zich in het bijzonder met Molukse zaken gaat
bezighouden. De gedachte van de S.G. gaan er naar uit hiervoor medewerkei
van CRM aan te trekken, die thans daar met deze zaken bemoeienis
hebben.
17.1.1978

AURORA
•stxsss

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2O jajmari 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ
HK

Af weeig : —

1.

Zuidmolukse zaken (eie Aurora 17«1»1978, punt 8)
H.BVD deelt made dat hij van d« S.G. Binnenlandse Zaken vernara dat
het in de bedoeling ligt in het kader van het nieuw te vormen dire<
toraat-generaal binnenlands bestuur een hoofdafdeling Zuidmolukse
zaken te vormen. Deze komt o.l.v. Dr.
die thans bij
Binnenlandse Zaken is belast met coordinatie-vraagBtukken.
De heer
heeft contact gezocht net H.BVD en komt op
14 februari 1978 bij one voor een orientatie.
De commiesie
, die thans belast is met de coordinatie
van Zuidmolukse zaken, zal een andere vorm krijgen. Als voorzittor
sal in de toekomst de heer
optreden. De cominissie vordt
omgevormd tot een "subcommissie orde" onder een interdepartmental*
commiesie op hoog niveau ter coordinatie van de Zuidmolukse zaken.

2.

Kamerovertredingen
H.BVD constateert met genoegen dat het aantal kamerovertredingen
(13 over decenber 1977) zieh op een aantrekkelijk laag niveau beueegt. Hij vraagt HD om hem een overzichtje betreffende de kamerovertredingen teruggaande tot 1.11.1976 te villen verschaffen.

Op 2k januari en de morgen van 25 januari vorden wij bezocht door
de heren
en
van
. Qesproken wordt over he1
program voor hun bezoek.

k. HO-lek
KB heeft geconstateerd dat in een artikel van Prof. C. Veenhof in
het Fries Dagblad van 11 januari ji. over links extremistische
grooperingen in Nederland gegevens zijn gebruikt, ontleend uit onz<
maandoverzichten 7, 8 en 11-1975- Een medewerker van BOP zal eens
met deze emeritus hoogleraar van de Theologische Hogeschool Kampen
gaan praten.
5»

Verkgroep Thrass

PBC geeft een kort verslag van de bijeenkomst van de werkferpep
Thrass op dinsdag 17 januari jl. Door de vertegenwoordigers van de
verschillende Europese diensten werden interessante gegevens ter
tafel gebracht. Er is besloten de rapportage te gaan centreren
rondom een zestal hoofdpunten. De verschillende deelnemers hebben
op zich genomen een bepaald punt voor te bereiden. Men hoopt op dc
volgende bijeenkomst die op 25 en 26 april zal plaatsvinden tot de
afronding te komen van een rapport, dat aan de Bern-groep kan word
aangeboden.
23.1.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKIH6 op dihsdag 2k januari 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - PHC - DOB - HE - HTD HAZ - HK
Afvezig : -—

1. Congres CPH
HB vertelt enige bijzonderheden omtrent het het afgelopen weekend
gehouden eongrea van de CPN. Het ere-lidmaatschap werd opgeheven
waardoor De Groot deze funetie kwam te ontvallen. Het PB is net
2k nan uitgebreid tot 60 leden. Alle distrieten en ook De Vaarheid
zijn er nu in vertegenwoordigd. Uitgesproken is dat de CPN zich
sterker gaat orienteren op buitenlandse partijen zonder dat hierbi
een voorkeur werd getoond voor Moskou of voor Vesteuropese partije:
2.

Zuidmolukkers
PHC deelt mede dat wij vernaaen dat door een officier van Justitie
aan een medewerker van de KPK in een bepaald ressort een brief is
geschreven betreffende de onmogelijkheid van het voortgaan met de
activiteiten van de KPK zeals die tot voor kort plaats vonden.
Bij Justitie zal worden nagegaan of hieraan een nededeling van de
Minister van Justitie aan de leiding van de KPK is voorafgegaan.

PHC deelt mede dat deze terug is in Nederland na een bezoek aan
Jamaica, alwaar hij zich zou hebben georienteerd omtrent vestigingi
•ogelijkheden. Vernomen werd dat
het voornemen heeft opgevat
on Nederland binnenkort te verlaten.
»

Tele fooncentrale
HAZ deelt mede dat gisteren met de PTT het contract is gesloten
voor de plaatsing van een nieuwe telefooncentrale in ons gebouw.
Een en ander zal in februari 1979 worden geeffectueerd.

. Begetting functies

%volgende mutaties zullen plaatsvinden:
- de heer
van BVO zal de heer
(flo per 1.11.1978)
als H.FID opvolgen;
- de heer
, thans CS, zal de funetie van CR van de heer
(flo per 1.8.1978) overnemen;
- de heer
volgt de heer
op als CS.

24.1.1978

AURORA
BBSSS3

OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 27 januari 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - EC - DOB - HE - HTD
HAZ - K/D
Afwezig : HK

1. RAF
Gesproken wordt over de uitspraak- (gisteren) van de Rechtbank in
Den Haag dat er geen beletselen zijn tegen deuit lever ing van
en
aan de Bondsrepubliek. Er zal nu een beslissing van de Hoge Raad worden uitgelokt. Tegen een met deze zaak
in verband staande demonstratie op het Binnenhof werd door de Ge•eentepolitie krachtdadig opgetreden. Onder de demons-brant en bevonden zich ook enkele leden van het Rood Verzetsfront.
2. Regeringsnota Zuidmolukkers
Gisteren verscheen de door de Segering aan de Tveede Kamer gezonden
Nota betreffende de problematiek van de Molukkers in Nederland.
De eerste react ies op deze not a zijn verdeeld. Minister Viegel,
belast met de coordinatie van de Molukse Zaken, gaf gisteren een
(besloten) persconferentie over de inhoud van de nota.

3. Kamerovertredingen (Aurora 20.1.1978, punt 2)
H.BVD bespreekt het door hem van HD ontvangen overzicht (teruggaande tot 1971) en merkt met voldoening op dat het aantal overtredinde laatste jar en een niet onbelangrijke teruggang vertoont.
»

Bezoek Minister en S.G. op 31 .januari a.s.
H.BVD geeft een overzicht van het voorlopige programma. Tijdens de
beepreking worden nog enige suggest ies naar voren gebracht. Het
definitieve programma zal vorden vastgesteld op een "bijzondere
Aurora" te houden op maandag 30 januari a.s. (9*00 uur).

27.1.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING • op dinsdag 31 .ianuari 19?8
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - KB - HC - HD - HE - H.TD - HAZ - X/D
Afvezig

: HK

1. Aanslag
HC deelt raede dat het onderzoek naar de daders van de op 29 januari jl. gepleepd
aanslag nog weinig heeft opgeleverd. In Zuidmolukse kringen is men slecht te
spreken over de uitspraak van de Indonesische Arabassadeur in Den Baag dat Holukkers een reis naar Indonesie maken, bereid moeten zijn de HMS-gedachte te latcn
varen. Mogelijk heeft deze uitspraak er toe geleid riadt aan te neracn dat de heer
als een "afvallige" moest worden beschouwd een straf verdionde,
De woningen van de andere deelnemers aan de reis naar Indonesie hebber. in verban
hiermede de aandacht van de politie.
2. CRI
TVC vernam dat het Hoofd van de CEI, de beer
, om gezondheidsredenen
ontslag heeft gevraagd en verkregen. Hij zal worden opgevolgd door de heer
, thans plaatevervangend hoofd.

OCHTENDBESPREKING op vri.1dag 3 februari 19?8
Aanvezig: H.BVD - BBC - TVC - HB - PEC - HD - HE - HTD - HAZ - K/D
Afvezig : PH.BVD - HK

CPN

Oesproken vordt over de as* sitting Tan hot Partijbestuur. Vernomei
verd dat de actie tegen de neutrbnenbom reeds meer dan 700.000
handtekeningen heeft opgeleverd.
Kwiksinaasappelen
Naast Israelitische verschijnen ook gelnjecteerde Spaanse en Marokkaanse sinaasappelen op de markt. Voorshands is nog onduidelijk
door vie deze actie op touv is gezet. Wei is het opgevallcn dat de
vindplaatsen van het behandelde fruit meestal niet ver van elkaar
liggen.
Cursus contra-spionage
Aan een door
en
van 16-22 maart as. georganiseerde
eursus *al door enige madeworkers van B en C vorden deelgenomen.
Bezien vordt of de op deze cursus behandelde oaterie eventueel in
ons EO-programma dient te vorden opgenomen.

Tijdens het gisteren gehouden debat in de Tweede Earner verd door d.
heer Van den Bergh (FvdA) een motie ingediend, vaarin vordt gevraaj
on een vijziging van de afvijzende beschikking van Staatssecretarii
van Justitie op het verzoek oa herziening d.d. 2k januari 19?8, zodanig dat voor betrokkene de beroepsmogelijkheid op de Raad van
State vordt opengelaten.
Op 7 februari as. zal over deze motie vorden gestemd.
H.BVD heeft de Minister op 1.2.1978 geadviseerd over deze zaak gee]
initiatieven in de richting.van de Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te ontvikkelen.
J

.

Oud-hoofdinspecteur van Politie
heeft voor het ambtenarengerecht van burgemeester Van der Louv een sehadevergoeding van
/ 6O.OOO geeist vegens geleden immateriele schade. Bij de vorderin,
verd een studie van drie staatsrechtsgeleerden van de Erasmusuniversiteit overgelegd betreffende de vrijheid van meningsuiting.
- 2-

- 2-

6. BBC-film betreffende' het terrorisms

v
~*~

Op 30 januari Jl. zond BBC(I) een TV-film betreffende het terrorisms uit, waarin ook opnamen van de bekende Eekens voorkomen.
Vi j beschikken over een video-opname van deze film en deze zal
hedenmorgen te 11.00 uur bij EO vertoond worden. Het weekblad
ACCENT van ^.2.1978 wijdt een gelllustreerd artikel aan deze film
en ging ook zelf op onderzoek uit. De Accent-journalist
had op 27.1.1978 telefonisch contact met K/D en vroeg om
commentaar. De hoofdredacteur van Accent,
, stelde
Minister Viegel de tekst van het artikel ter hand. De Minister,
' op zijn beurt, vroeg H.BVD om commentaar, hetgeen door HB zal worden verzorgd.
Nader zal nog worden bezien hoe een gesprek met de beer
(die hierom verzocht) kan vorden gearrangeerd.
?• ID-Den Haag
H.BVD had op 2 februari een gesprek met H.C.v.P.
over de
opvolging van de C.v.P.
(chef ID) die een andere functie
krijgt.
8. Bezoek Minister
In een terugblik op het bezoek dat de Minister, de Staatssecretarii
en de Secretaris-Generaal op 31 januari jl. aan de Dienst brachten
spreekt H.BVD zijn voldoening uit ever het uitstckende verloop van
dit bezoek.
9» Bijeenkomst C.d.K.'s
H.BVD zal op 23 februari as. de periodieke bijeenkomst van de
Commissarissen der Koningin met de Minister bijwonen. Hij verzoekt
hetgeen voor deze bijeenkomst van belang kan zijn tijdig onder
zijn aandacht te brengen.

3.2.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 februari 19?8
Aanwezig: H.BVD - PBC - TVC - H B - - H C - H D - H E - HTD - HAZ Afwezig : PH.BVD - HK

1. Hongerstaking RAF-leden
HB deelt mede dat sedert 1 februari jl. de drie gedetineerde
Daitsers Folkerts,
. en
in hongerstaking zijn.
Bij de coordinatie van deze demonstratie en de daaraan te geven
publiciteit hebben de advocaten een rol gespeeld. Reacties van
sympathiserende groepen buiten de gevangenis zijn tot dusver uitgebleven.
2. Accent-art ikel (Aurora d.d. 3.2.1978, punt 6)
Dit artikel met de "onthullingen" over hot echtpaar Eeken, blijkt
bij de Rode Hulp-aanhang hard te zijn aangekomen. Waarschijnlijk
zal dit leiden tot grotere voorzichtigheid van deze groep in de
toekomst.
3«

Verhoosde paraatheid politie in Drenthe
In de pers wordt veel aandacht besteed aan het feit dat de politie
in Drenthe (o.a. Assen) sedert 5 februari jl. een extra paraatheid
aan de dag legt. Dit zou het gevolg zijn van geruchten over een op
handen zijnde actie van Zuidmolukse jongeren. HB merkt op dat het
hier een over-reactie betreft op een zeer laag geevalueerd bericht
uit een dubieuze bron.

k. KLM
HTD doet enige raededelingen betreffende het contact met de Bedrijffi
beveiliging van de KLM over het gebruik van communicatiemiddelen
ingeval van incidenten aan boord van vliegtuigen.
5. Agenda H.BVD
H.BVD brengt begin april een bezoek aan
en verzoekt eventueel voor bespreking in aanmerking komende onderwerpen tijdig
onder zijn aandacht te brengen.

7.2.1978

AURORA
SBS9SIZ

OCHTENDBESPSSKING op vrijdag 10 februari 19?8
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - HB - HC - HD - HE - HAZ - HK
Afwezig : TVC - HTD

1. Volggroep LET
HB meldt dat gisteren in een vergadering van de Adviescommissie
onder leiding van Mr. Gonsalves is gesproken over het instellen van
eeu aparte volggroep van de LET. Ondanks een tegenadvies van onze
zijde, waarbij wij ondersteund werden door de vertegenwoordigers
van de Rijkspolitie, de Gemeentepolitie Amsterdam en Delft, werd
het voorstel door de overige leden (zeven in getal) ondereteund.
Het zal nu met het gunstige advies van de commissie worden voorgelegd aan de Begeleidingscoramissie (Belcotn). Mogelijk korat het dan
ook nog in de Asta ter sprake. Bespiegeld wordt over de vraag of
het nog zinvol is van onze kant tegen het genomen besluit te ageren.
H.BVD wil zich hierop nader beraden. Mogelijk neemt hij nog contact
op met de plv. D.G. Politie, Mr.
. Wij zullen de zaak aansnijden in de eerstvolgende periodieke beepreking met OO&V op
3 maart ae.
2*

Accent en terrorisme
HB vestigt de aandacht op een artikel over het Rood Verzetefront
in Accent van 11 februari 19?8, dat een vervolg is op het verhaal
dat verscheen in het numraer van k februari.
H.BVD VKaagt HB om een kort commentaar op het artikel op te stellen.
dat hij dan eveneens als t.a.v. het vorige verhaal geschiedde, aan
Minister Wiegel ter beschikking wil stellen. Dit i.v.m. de mogelijkheid dat de hoofdredacteur van Accent de heer
, wederom aanleiding vindt om over de publicatie contact met de Minister op te
nemen.

3«

Werkgroep Reisbeperking Ambtenaren
HK doet enige mededelingen over het verloop van de besprekingen
in deze werkgroep, waarin KA/C namens de Dienst zitting heeft. KA/C
zal een notitie opstellen met aanbevelingen t.a.v. het terzake te
voeren beleid.

*•

CVIN

De gisteren gehouden CVIN-bespreking leverde geen voor ona vermeldenswaardige zaken op. H.BVD gaf een uiteenzetting over de situatie
onder de Zuidmolukkers.
10.2.1978

AURORA

OCHTSNDBESPREKING op dinsdag 1fr februari 1978
Aanvezig: H.B7D - PE.BVD - PBC - TVC - KB - HC - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : HD
.

1. Terrorisme
Gesproken wordt over de t.v.-coproductie BBC - AVRO die gisteravond door
de AYRO-t.v. werd uitgezonden. In het bijzonder wordt gesproken over de
verschijning van het echtpaar Eeken op de beeldbuis en over hun verklaringen.
2. Telefoonverbinding OO&V - BVD
Na enig beraad wordt alsnog ingestemd net het verzoek van OO&V t.b.v. het
coordinatieeentrum BiZa een aansluiting te verkrijgen met de Dienst, dired
via onze huisautomaat. H.TD zal dit, n.a.v. de jongste brief van BiZa OO&V hierover, mededelen aan de CvF
.
Het onze akkoordverklaring gaat gepaard de voorwaarde dat het betrokken
toestel in het coordinatiecentrum niet algemeen toegankelijk zal zijn en
dat de verbinding geblokkeerd wordt wanneer het coordinatiecentrum niet
beset is.
Nader wordt overlegd welke interne nummers aan OO&V ter beschikking worden
geeteld.
3. Yolggroep LBT (zie Aurora 10.2.1978 punt 1)
V.-In aaneluiting op hetgeen in het vermelde Aurora-verslag is vastgelegd,
deelt TVC nog het volgende mede.
- Ons tegenadvies tegen de instelling van volggroep LBT werd ondersteund
door de vertegenwoordiger van de CP Rotterdam en niet die van Amsterdam.
Twee vertegenwoordigers, t.w. van de GP Eindhoven en van de GP Utrecht
waren niet aanwezig. Hun zal nog naar hun opinie worden gevraagd.
- De opinies van zowel voor- als tegenstanders van de volggroep LBT zullen
conform het in de vergadering Adviescommissie d.d. 9«2.19?8 besprokene
ter kennis worden gebracht aan de Commissie voor Begeleiding en Overleg,
dus niet aan de Belcom, die een subcommissie van de ASTA vorrat. Het concept van de betreffende brief zal aan alle leden van de Adviesconunissie
worden voorgelegd met de bedoeling hun de gelegenheid te bieden daarop
commentaar te geven.
H.BVD vraagt TVC hem nog eens een overzichtje te verschaffen omtrent all<
commissies op het terrein van de terreurbestrijding. Hij heeft nl. geen
klare voorstelling van de plaats van de Commiesie Begeleiding en Overleg.
4. Publiciteit
HK veetigt de aandacht op een VPRO radio-uitzending van vrijdag 10 februar:
jl. te 18.10 uur over de veiligheidsonderzoeken, die vertrouwensfuncties
en de wettelijke regeling van de inlichtingen- en veiiigheidsdiensten, waai
bij de heren Van Gorkum en Roethof aan het woord kwamen. Vrijdag 17 februari a.e. zal deze uitzending op dezelfde tijd worden vervolgd.
- 2-

- 2HK had gisteren telefonisch contact met
van Tros Aktua, die
mededeelde dat,in een uitzending aandacht wordt gegeven aan het geval
. Op de bekende off the record basis heeft HK onder verwijzing naar
officiele stukken enige informatie over deze zaak gegeven.
Hij heeft tevens uitgesproken er verbaasd over te zijn dat Aktua in deze
zaak nog iets ziet.
5» Ultra-centrifuge project
H.BVD neemt hedenavond deel aan een door Minister Wiegel bijeengeroepen
vergadering betreffende het ultra-centrifuge-project. Hij verwacht dat
daarin maatregelen i.v.m. de op k maart 19?8 in Almelo te houden internationale demonstratie zullen worden besproken.
6. Mutaties
H.BVD deelt mede dat de heer
zal vorden voorgedragen als opvolger
van de heer
als chef E IX. Laatstgenoemde verlaat de Dienst per
1 September 19?B met f.l.o..*
15.2.1978

AURORA

'OCHT3TIDB3SPB3KIKG op vri.ldar. 1? februari 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afvezig : —

1. Persoonsregistratie
HAZ vertelt enige bijzonderheden over de gerealiseerde mogelijkheid on met
behulp van de computer een neerslag op microfilm te maken van de in de
computer opgenomen kaartsystemen. Hij laat het resultaat daarvan zien.
2. Boekje over de BVD
HK had 15.2.10,78 een gesprek met de heren
(free-lance Avro) en
die het voornemen hebben een boek over de BVD te gaan schrijven.
Zij hebben hem toegezegd binnenkort een overzicht te geven over de onderwerpen die zij zich voorstellen in dit boek te behandelen.
3. C.d.K's
Ontvangen verd de agenda van de vergadering van de C.d.K's op 23 februari
a.s. waaraan H.BVD zal deelnemen. I.v.m. het agendapunt coordinatie beBtrijding terroristieche activiteiten wil H.'BVD nader overleg plegen.
HK etelt de agenda ter hand aan TVC, HB en HC.
k. Zuidmolukkers
H.BVD releveert het bezoek van Dr.
op 1^.2.1978. Deze zeide
•hem aan het eind daarvan waardevolle informatie te hebben verkregen.
;I.v.m. zijn opdracht betreffende het Zuidmolukken-probleem zal hij aan de
S.G. de vraag voorleggen hoe hij het beste in het informatie-circuit kan
vorden opgenomen. H.BVD dacht dat hierna mogelijk een gesprek van de SG,
DG OO&V en hemzelf met de heer
nuttig kan zijn.
5. Ultra-centrifuge project (zie ook Aurora 14.2.1978, punt 5)
H.BVD vertelt enige bijzonderheden omtrent de vergadering door Minister
Wiegel 14.2.1978 des avonds bijeengeroepen betreffende de maatregelen te
nemen i.v.m. de -nationale demonstratie tegen het UC-project op ^ maart 197
in Almelo. Er waren 27 deelnemers aan de vergaderingen onder wie de
Ministers van Justitie en van Economische Zaken, de Staatssecretaris van
Defensie, de C.d.K. Overijssel, de Burgemeester van Almelo, de Commandant
Koninklijke Marechaussee, de DG OO&V en H.BVD. Er werden concrete afsprake
gemaakt ten aanzien van de maatregelen die in de openbare orde sfeer moete
worden genomen. Daarbij werd uitgegaan van onze prognose betreffende de
nationale demonstratie.
6. Maxi-box
Tijdens de in Luxemburg op 16 februari gehouden bijeenkomst van Maxi-box
is bepaald dat in stede van 3 maal per jaar zowel Haxi-box als Mini -box
in de toekomst 2 maal per jaar zullen bijeenkomen, t.w. in het voorjaar
en in het najaar. In de Mini-box zullen de contraspionage en de contraterreur aan de orde komen. De Mini-box vergaderingen worden direct voorafgaande aan de Haxi-box gehouden.
20.R.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 21 februari

1978

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

1. Ultra Centrifugeprojekt.(zie ook Aurora 17.2.1978, punt 5)
HK werd 20 februari jl. opgebeld door CvP
ran OO&V die
vroeg of wij de kanalisatie van de informatie betreffende de UCprojektdemonstratie op 4 maart as. in Almelo op one zouden kunnen
nemen. Hij daeht daarbij i.h.b. aan de informatie die uit net buitenland komt.
Een nader gesprek hierover net HK en HB zal plaatavinden op 22 februari ea. 16.00 uur.

"?

2. Publiciteit
HB vestigt de aandaeht op een artikel van An Salononaon in de NBC
van jl. zaterdag over de Internationale positie van de CPN.
3.

Drama op Cyprus
Gesproken wordt over de dratiatische afloop van de leaping van een
vliegtuig van Cyprus Airways op Larnaoa op zondag 19 februari jl.,
toen een Egyptische comnando-eenheid door de Rationale Garde van
Cyprus onder vuur werd genomen.
HC deelt nede dat wij van buitenlandse diensten beriehten hadden
ontvangen die wezen op een actie van net Rejection Front tegeh
noge Egyptische functionariseen. In een van die berichten werd
Cyprus vermeld.

4. Haslag
HAZ deelt mede dat op donderdag 23 februari en mogelijk ook op vri
dag 2k februari geen naslag via de computer nogelijk zal zijn. Dit
ten gevolge van net inschakelen van de nieuwe centrale verwerkingE
eenheid. Voor dringende gevallen beschikt ACD/K over een alternatieve mogelijkheid.

22.2.1978

AURORA
BSSBSC

OCHTENDBESPREKING op vr 1.1 dag 24 februari 1978
Aanvezig: H.BVD - PBC - TVC - HB - HD - HE - HTD - HAZ - HK

Afwezig : PH.BVD - EC

1. PH.BVD

H.BVD deelt mede dat de oogoperatie die PH.BVD gisteren heeft onde:
gaan een bevredigend rerleop had. Verder rait over zijn toestand
nog niets te zeggen.
2. Publjeiteit
N.a.r. het artikel ran An Salomonson in de HRC ran 20 febmari jl.
reageerde De Vaarheid op 22 februari met een bitse reactie. Het
MRC-artikel werd gekenschetst als het begin van de officiele hetze
tegen de activiteiten van de CPN inzake de neutronenbom.
3» Computer
EAZ deelt mede dat de nieuve centraXe Terwerkingseenheid gisteren
verd gelnstalleerd en dat alles goed blijkt te funotioneren.
k. Philips
H.BVD ontring bericht betreffende het orerlijden ran de heer
Hoofd van de Bevaking en Beveiliging Tan Philips. De begra
fenis die hedenmiddag in Den Haag plaatsrindt zal door enige medeverkers Tan de Dienst die hem goed gekend hebben vorden bijgevoond
5*

KameroTertreding;en
H.BVD is niet ontevreden over het getal der kaoerovertredingen in
1977» waaraan HD d.d. 20.2.1978 een notitie wijdde. Het overzicht
betreffende jannari 1978 gaf een iets groter aantal oTertredingen
te zien dan in de maand daarToor.

6. C dK-vergader ing
H.BVD woonde gisteren de CdK-vergadering o.l.v. de Minister Tan
Binnenlandse Zaken bij. Hij Terstrekte informatie over het informatie systeem inzake terreuractiTiteiten en het BVD aandeel daarin
en besprak verder enige aktuele onderverpen o.m. de situatie onder
de Zuidmolukkers; het Rood Verzetsfront en de CPN aktie tegen de
neutronenbom.
7. Formatie 1979
H.BVD deelt mede dat hij zich behoudens enige kleine vijzigingen
heeft Terenigd met de Toorstellen gedaan inzake de formatie voor
1979. De zaak zal nn door PZ vorden afgewerkt.
2^.2.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 28 februari 1978
Aanwezig: H.BVD - PBC - HB - PEC - HD - HE - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - TVC - HTD

1. PH.BVD
H.BVD deelt nede dat het herstel van PH.BVD goede voortgang naakt.
Hij werd reeds bezocht door H.BVD, TVC en HK. Er bestaat nn de mogi
lijkheid hem te bezoeken. H.BVD regelt dit gaarne zelf in overleg
net de echtgenote van PH.BVD.
De verwachting bestaat dat PH.BVD eind deze week naar huis kan.
2. Telegraaf-Accent
HK had maandag 27 februari een gesprek met de adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf de heer
waarbij eich later de hoofdredacteur van Accent
(soon van de hoofdredacteur van de
Telegraaf)* die enige tijd terug
is opgevolgd, voegde.
Er werden met
die een goede relatie is van Minister Wiegol
enige werkafspraken gemaakt voor het contact net Accent wanneer
zich de noodzaak daartoe in de toekomat mocht voordoen.
HK zal dit onderhouden met de heer
of met diens plaatsvervanger
3.

Half yearly review
Bij de bespreking van het laatste half yearly review in de Navoraad zijn naar H.BVD mededeelt wederom van Franse en Italiaanse
zijdo bezwaren geuit tegen het in het rapport opnemen ven mededelingen omtrent de situatie van nationale communistische partijen
Hiertegen werd door de andere permanente vertegenwoordigers niets
ingebracht, terwijl Secretaris-Generaal Luns tot uiting bracht het
met de bezwaren eens te zijn. Over.deze aangelegenheid zal nader
beraad in het Special Committee nodig zijn.

1.3.1978

AURORA

OCHTEKDBESPREKIHG op vri.jdaft 3 maart 1978
Aanwezig: H.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig i PH.BVD

1» Anti U.C.-project demonstratie
HB deelt mede dat BFA morgen in het gebouw ter beschikking is i.v.a.
de anti D.C.-project demonstratie die morgen in Alraelo plaatsvindt.
Bij BiZa is door OO&V het coordinatiecentrum ingericht.
2. Veiligheidsincident
HD maakt melding van een veiligheidsincident. Een pakket stukken door de
IDB naar het Kabinet van de Koningin gezonden is sinds 6 januari aoek.
Er ic een onderzoekcommiesie ingesteld, die wij desgewenst terzijde
ssullen staan.
3, Ontwerpwet inlichtingen- en veiligheidsdiensten
HK stelt de Aurora-deelnemers het coneept-verslag ter hand van de aesde
vergadering van de interdepartementale -commissie Wetontwerp inlichtingenen veiligheidsdiensten, tezamen met het door Mr. Van Eijkern opgestelde
ontwerp voor de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Kij plaatst enige Kanttekcningon bij dit ontwerp, dat ook aan H.ACD
ter hand zal worden gesteld. HK verzoekt de Directies eu Hoofdafdolingen
uiterlijk maandag 13 maart a.s. hun commentaar of opmerkingen t.a.v. het
ontwerp bij hem in te zenden.
K/D zal dan worden gevraagd deze samen te vatten, waarna deze in kleinere
groep kunnen worden besproken.
HK zal dan overleg plegen met Dr.
van het Dep&rtement en

bezien of het mogelijk is ons commentaar t.a.v. het.ontwerp schriftelijk
in de commissie te brengen.
k. PH.BVD
H.BVD deelt mede dat PH.BVD vandaag uit het ziekenhuis naar huis terugkeert. Minder dan een uur na deze mededeling verscheen PH.BVD zelfs
in ons gebouw.
5. Bespreking met Minister en S.Q.
H.BVD doet enige mededelingen over het gesprek dat hij 1 maart jl. met de
Minister en de S.G. had. De minister verklaarde zich akkoord met esn
tweede open advertentie voor de werving van nieuw personeel; met de omzetting van het MO in een kwartaaloverzicht en met het informeren van
Minister v.d. Stee, die belast is met Antilliaanse aangelegenheden.
6. Terughoudendheid t.o.v. doen van mededelingen
H.BVD heeft de indruk dat er een zekere verslapping optreedt t.a.v. de
security met name dat medewerkers onvoldoende terughoudendheid betre.chten
t.a.v. het voeren von gesprekken over dienctzaken wanneer zij cich buiten
de muren van ons gebouw bevinden.

~ 2-

- 2Hen is geeignaleerd dat medewerkers zich af en toe ophouden op openbare
plaatsen, cafS's e.d. in de onmiddellijke omgeving van one gebouw en daar
dan over dienetzaken epreken.
Hi;} wil gaarne vaji de Aurorfi-deelnemcrs horen of hun ook dergelijke
eaken ter ore zijn gekomen en op een nader te bepalen moment over dit
onderwerp nog eens van gedachten wisselen*

6.3.1978

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 maart 1978

'

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

1, Anti-UC-project demonstratie
HB deelt mede dat de op 4 maart jl. in Almelo gehouden demonstratie
tegen de uitbreiding van net UC-project zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Naar officiele achatting varen er ea. 35.000
deelnemers.
2.

Ti.1 den van komen en gaan
HAZ deelt mede dat naar de opinie van HPZ bet patroon van net komei
en gaan van de medewerkers nog niet is veranderd. HD en HTD menen
dat niet veel afwijkingen plaatsvinden. HB vindt de algemene situatie vergeleken met die van begin vorig jaar verbeterd. H.BVD treki
de conclusie dat het voorlopig niet zinvol is weer een vastlegging
van de tijden van komen en gaan te doen plaatsvinden*

3«

Accent
HK werd opgebeld door de hoofdredacteur van Accent
die
hen commentaar vroeg t.a.Vo ggsxareoftgittdcijqjpcxKg een telefonieche
mededeling van een anonymus dat
uit Den Haag het brein
achter de terreurbeweging in Hederland is.
HB sal HK terzake informeren*

k.

Roulatiesysteem
H.BVD heeft zijn goedkeuring gehecht aan een rapport van de commissie die het huidige roulatiesysteem in beschouwing heeft genomen.
De commissie was samengesteld o.l.v. HPZ nit medewerkers die in
functie rouleren en uit vertegenwoordigers van de CvO. Aan de door
de commissie uitgesproken conclueies heeft H.BVD het volgende toegevoegd:
Gedurende de ronlatie periode moet de betrokken medeverker tenminste eenmaal binnen en eenmaal buiten hebben gefunctionecrd
en moet hij bij tenminste 2 verschillende directies of hoofdafdelingen werkzaam zijn geweest.

5.

Half yearly review (zie ook Aurora 28.2.1978, punt 3)
N.a.v. het in de Navo-raad geuite bezwaar tegen het in hot h.y.r.
opnemen van mededelingen omtrent de situatie van nationale communistische partijen pleegde H.BVD overleg met de heer
van
. Deze ie in de komende periode ook voorzitter van het Special
Committee.
De beer
heeft H.BVD gezegd niet voornemens te zijn gegevens
betreffehdo nationale communistieche partijen uit het half yearly
review te weren. Er zal dan wcl blijken wat zich voordoet in de
werkgroep die het review opstelt en wat er aan de orde koint in cle
sitting van het Special Committee vaarin het volgende review
worden vastgelegd.

7.3.1978

OCHTENDBESPEEKINO op vrijdag 10 maart 1978
Aanvezig: H.BVD - PBC - TVC - PHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afvezig t PH.BYD

1.

PHyBYD
E.BVD had dezer dagen telefonisch contact set PH.BVD, wiens heratel
goede Toortgang maakt.

2.
PHB leeat «en aantal interessante passages voor uit de nitspraak
ran d» Rechtbank te Amsterdam die de HVU tot verboden rechtspersoot
verklaarde en die echter geen grond zag om tot ontbinding van de
Tereniging over te gaan. Het ' laatste houdt verband met de jnridisci
construct ie van de NVU in relatie tot de stichting die daarnaast
verd geformeerd.
HK zegt toe de uitspraak op zijn juridische merites, rooral i.Y.m*
ons werk, te bezien.
3.

BVI's
HD deelt mede dat Tandaag wederom een bijeenkovst roor BVI's plaatc
viztdt* D IB gaethoer vocr cat 20 inspect eurs.

k.

Begroting geheime nitgaven 1978
H.BVD verklaart zich akkoord met de begroting Geheirae Uitgaven
zoals die werd opgesteld op basis van de door de dienstonderdelen
gedane voorstellen. Hij hoopt dat de door hen gedane ramingen niet
te hoog zullen zijn* In het kader van net algemene beleid is hot
venselijk dat het uitgavenbestand niet onder de ramingen blijft.

5»

Agenda
31 maart tot 17 april

H.BVD afwezig i.v.m. bezoek aan V.S.

18 en 19 april

Bijeenkomst NATO Special Committee.

31 maart

ASTA-bijeenkomst.
Wanneer H.BVD deze niet kan bijwonen
zal TVC de honneurs waarnemen.

6 april

13.3.1978

•

CVIN-bijeenkomst.
Hetzelfde zal dan gelden t.a.v. PBC.

OCHTENPBESPBEKING op dinsdag 1*f tnaart 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - PHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - K/D
Afvezig : PBC - HK

1«

PH.BVD veer present
H.BVD heet de heer Neervoort welkoa bij terugkeer in de Aurorakring en apreekt zijn voldoening uit orer diens voorspoedig berate!
PH.BVD bedankt voor de Tele blijken Tan aeeleTen en belangstelling
die hij Tan de aanwezigen heeft ontTangen.

2«

Besetting Algeaene Zaken '
PHB doet enige aededelingen or«r de tijdelijke besetting Tan een
kaaier in net Ninisterie Tan Algeaene Zaken op maandag 13 aaart jl.
De aeesten Tan de 22 RAF-syapathisanten die aan de besetting deelnaaen, sijn bij ons bekend. Zij waren niet gewapend en lieten zich
Bonder Terzet door de politic wegroeren. Onderzocht wordt hoe zij
xo gemakkelijk net Ministerie konden binnenkomen.

3. Uitvijeing leden RHP
EC deelt aede dat de Russische aabasaadeur hedenmiddag Tan de S.Q.
Tan BuZa de mededeling krijgt dat tvee leden Tan de Handelemissie
binnen een redelijke teraijn Nederland BOOten verlaten.
BuZa zal - anders dan bij een Torige gelegenheid - geen toezegging
doen de zaak bniten de publiciteit te houden maar is niet Toorne•ens de aedia Tan eoaaentaar te Tooreien.
H.BVD heeft gisteraTond de Minister Tan Justitie ingelicht.
4. Begetting ProTineiehais Assen
De besetting Tond plaats op aaandag 13 aaart oastreeks 10.00 uttr
door 5 a 7 Zuidmolukkers Tan vie er drie waarschijnlijk bij ons
bekend zijn. Voor soTer thans bekend vorden 7^ personen in gijzeling gehouden. Op rerzoek Tan de oTerTallers zijn er twee Zuidnoluk
kere (
en
) aangewezen ale contactperaonen net wie'
eij oa de twee unr contact opneaen. Qedurende de arond en nacht is
de situatie niet gewijzigd. De Toorlichting wordt Terzorgd door bet
Ministerie Tan Justitie en journalisten die contact met de Dienst
zochten werden door K/D naar Justitie Terwezen. Het LBT blijkt. over
onToldoende tolken te beschikken; ons eigen tolkenbestand is wel
Toldoende. Het door de bezetters gestelde ultinatua loopt heden•iddag te 1^.OO uur af.
5»

Orienterinic P.M.
Twee plaatsTervangers Tan de landelijke O.T.J. voor de terreurbestrijding en twee adTocaten-generaal Tan net parket PG~Den Haag
koaen op k april a.s. bij ons op bezoek om zich te orienteren inzak'
de bestrijding Tan het terrorisae. TVC sal in overleg aet HB en HC
een programma voor die dag opstellen.

- 2-
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AURORA
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6. Over leg «et aabtenarenorganjgaties bi.1 reorganisaties e.d.
H.BVD deelt mode dat de Minister Tan Binnenlandse Zaken in een
brief aan .zijn ambtgenoten Tan 13 februari 1978 nr. AB78/U166 er
op aandringt erentuele reorganisatieplannen Troegtijdig in het georganiseerd OTerleg ter sprake te brengen* Dit, eoals in de brief
staat:"oM een redelijke beoordeling Tan de person*le aspecten Tan
een bepaalde wijee Tan aanpak door de organisaties Tan orerheidspersoneel aogelijk te aaken".

AURORA
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OCHTENDBESPKEKIWG op Trt.ldag 17 maart 1978

-^

Aanvezig: H.BTD - PBC - TVC - PHB - EC - ED - HE - HTD - HAZ - EK
Afvezig t PH.BVD

1. Heutronenbom
PHB Testigt de aandaeht op het Internationale forum tegen de neutronenbom georganiseerd door de CPN dat dit veekend in Amsterdam
vordt gehonden. Er zullen ea. 300 deelnemera uit het buitenland
aanvezig zijn onder vie Tooraanataande figuren uit communistische
partijen uit communistische en andere landen en Tertegenwoordigera
Tan Internationale mantelorgan'iaatiea. Joop Wolff ontvikkelt een
bijzondere actiTiteit in Terband met het forum. Hij braeht deze
veek ook een bezoek aan de ex-minister Tan Defensie Kruiainga.
2. Pitwijging Russen
In aansluiting op de mededeling per eirculaire aan de Dienst dat
de SQ BuZa de Ambassadenr Tan de S.U.
op dinadag 1^ maart
jl. in kennia heeft geateld Tan de uitvijzing Tan
en
deelt EC mede dat
Hederland heden Terlaat.
HC vijat op het Terzoek Tan BnZa al het mogelijke te doen on te
Toorkomen dat deze aangelegenheid onTerhoeda in de publiciteit komt
3*

Zuidmolukkers
HC deelt enige bijzonderheden mede betreffende de opzet Tan de aetie
tegen het Provinciehuis die verden Terkregen uit de Terhoren Tan
de gearreateerde 3 Zuidmolukse dadera. Er zijn na de beeindiging
Tan de aetie aerieuze berichten ontTangen over mogelijke nieuwe
acties die zouden kunnen vorden ondernomen door een groep Tan 15
man Tan vie de centrale figuur bijzondere aandaeht krijgt. Deze
berichten hebben geleid tot het (veer) inatellen Tan een speciale
bewaking Tan het Binnenhof en enige andere Ministeries. Voorts
t.a.T. Indoneaiaehe objecten en Vilton Schiedam.

k. Naalag buiten kantooruren
HAZ wijst erop dat naslag buiten de kantooruren onder verantwoordelijkheid Tan ACD kan gesehieden met behulp Tan het micro-film en
-fiche ayateem. Mocht zich de wenaelijkheid voordoen om voor het
raadplegen Tan gegevens buiten de kantooruren de computer in te
achakelen dan zal dit alleen kunnen gesehieden na daartoe gegeven
opdraeht Tan de dienatleiding.

- 2-
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5.

Bereiliging Tan gebottvra

N.a.T. een opmerking -van IK zegt H.BVD gisteren een gesprek te hebben gehad met HD over da eituatie Tan de beTeiliging Tan onze gebouven. Een onderzoek vwrdt ingesteld on te bezien velke Terbeteringen in pereoneel en naterieel opzicht mogelijk en venselijk eijn
6. Ontverpyet inliehtingen- en Teilighejdadienaten (zie ook Aurora
3-3.1978, P«nt 3J
HK deelt made commentaar t.a.T. het Toorontwerp Tan Mr. Van Eijkem
te hebben ontTangen Tan HB en HC.
HO; HK, ¥VC en HAZ ze^ren toe alsnog een commentaar in te zenden*
Baarna zullen zoals ai^esproken de eommentaren worden saaengevat
door K/D, en sullen d»ze in een nader te bepalen groep vorden be•proken.
7. MATO-verkgroep
PBC voonde dezer dage:i saaen met HB een Tergadering Tan de NATOverkgroep bij die zi=^ bezig houdt met het Toorbereiden Tan het
half yearly reriew. I.i ie Tergadering, die onder leiding stond Tan
de heer
verd Tan Jtaliaanse zijde op indirecte wijze duidelijk
gemaakt dat in de toel^^st geen bijdragm meer omtrent de PCI behoeTen te vorden Terv..-/nt» De Fransen zullen Toortgaan met het
rapporteren omtrent cic situatie Tan de PCF,

20.3.1978
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OCHTBKDBESPHEKIMQ op dinadag 21 aaart 1978
Aanvezig: H.BVD - PE.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - HAZ - HK
Afvezig t HTD

1. Pitwi.lzing Ruaaen (zie ook Aurora 17»3»1978t punt 2.)
HB dealt aede dat de aedeverker Tan de SoTJet Handelsnisaie
Nederland afgelopan zondag 19 naart he*ft Terlaten.
c

2»

Zuidaolukkera

,MMMMW^BR»^«*V^_M««

4
•

Ir komen, eo aeldt EC, nog eteeda berichten binnen over mogelijke
actiea Tan Zuidnolukkers. Giatermiddag Tond op het Ministerie Tan
Juatitle een eTaluatiegeeprek plaata. Daarbij is bealoten dat de
genomen bewakingsmaatregelen. o.«0 t.a.T. het Binnenhof in fasen
sullen worden rerainderd en dat na Pasen sal vorden besloten omtre:
de algehele opheffing daarTan*
3*

Bereikbaarheid
*»

•

TVC cegt dat hij heden de bereikbaarheidsregeling Toor de Paasdage:
Tan de Dienet gereed hoopt te krijgen.
k»

Autonatiaering
H.BVD deelt nede dat in de gisteren, 20 naart, gehouden bijeenkoae
Tan de BAUT is Tastgesteld dat de conTereie Tan de kartotheek goed
Terloopt.
Verwacht vordt dat eind dit jaar de gehele ACD/kartotheek zal zijn
geconrerteerd en in de conputer opgenoaen. Ala Tolgende projecten
zijn aangewezen ACD/PB en ACD/PC.

r

22.3.1978

AURORA

OOHTENDBESPREKING op dinsdag £8 maart 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - FHB - HC - ED - HE - HAZ - HK
Afvezig : PBC - H.TD

1. Directie Politic
HK deelt mede dat hij vernam dat de benoeming van Mr.
de
huidige burgemeester van Rijswijk tot dlrecteur-generaal Hoofd van
de Directie Politic van het Ministerie van Justitie officieel schijnt
te zijn* De ingangsdatum is nog niet bekend.
2. Begistratie
H.BVD deelt mede dat in een gesprek dezer dagen met PH.BVD en EB is
bepaald dat de thans geldende richtlijn dat het geabonneerd zijn op
of lezer zijn van De Vaarheid niet als mutatie vordt vastgelegd blijft
gelden. Haar aaixleiding Kiervarf vindt een diseussie plaats over de
registratie van persoonsgegevens. HK wijst erop dat dit een onderwerp
is dat ons in de naaste toekomst vele malen zal bezighouden. Dit i.v.m.
het ontwerp van de wet op de inliehtingen en veiligheidsdiensten en de
vettelijke regeling betreffende de persoonsregistratie en privacy, zoals
die door de eommissie Koopmane is aanbevolen.
Vat onze relatie met de politie aangaat stelt HK niet uit te sluiten,
dat er van ens in de toekomst richtlijnen aan de ID*s zullen utoeten
vorden gegeven betreffende hetgeen door hen wel en niet kan worden
geregistreerd.

30.3-1978

