AURORA

OCHT3NPB3SPR2KIKG op dinsdag k juli 1978
Aanwezig: H.BVD - KT - TVC - PBC - HB - PHC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK

Afwezig : PH.BVO

1. Bezoek Mr. Gonsalves
HB deelt mede dat Mr. Gonsalvee heden op bezoek komt bij de directie B.
Hij zal worden ingelicht omtrent de situatie binnen het Rood Verzetsfrcmt
en omtrent bepaalde gebeurtenissen in de Bondsrepubliek die naar mogelijke
terroristische activiteiten in Nederland wijzen. Tegelijkertijd met de hcer
Qonsalves komt op bezoek de heer
, die benoemd is tot plv. hoofd
van het LET. C.v.P.
uit Zoetermeer zal met ingang van 1 oktober
a.s. de C.v.P.
als leider van het LBT gaan vervangen.
2. Relatiemet Japan
TVC had gisteren een ontmeeting met twee medewerkers van de Japanse politic
die behoren tot een speciale groep die bemoeienis heeft met de terreurbeetrijding. Naar aanleiding daarvan wordt gesproken over de verbindingen die
wij met de Japanee politie hebben. H.BVD zal de beide heren vandaag om
1^.30 uur ontvangen.
3. Beveilipring Minister (aie ook Aurora 30 juni 19?8 punt 4)
H.BVD had vrijdagraiddag 28 juni een gesprek met de DG OO&V Mr.
Hoewel geen feiten ter beschikking staan die erop duiden dat er vanwege de
Zuidmolukkers een directe dreiging voor Minister Wiegel bestaat is toch op
grond van de algemene situatie onder de Zuidmolukkers en een contact van de
hoofdredacteur van NKC Handelsblad de heer
met Dr.
besloten
een beveiliging van Minister Wiegel in te stellen. Beraad omtrent de voortzetting daarvan zal woensdag 5 juli plaatsvinden. H.BVD verzoekt PHC hem
gegevens daarvoor van beIang ter beschikking te stellen.
*f. Roulatiesysteem
H.BVD gaf vrijdag voor de kring van medewerkers die in het roulatiesysteem
zijn opgenomen een uiteenzetting over de betekenis en de achtergronden daarvan. Er was weinig reactie. H.BVD hoopt dat hij daaraan de conclusie mag
verbinden dat betrokkenen duidelijk is wat met het roulatiesysteem wordt
beoogd en dat zij daar geen al te grote moeilijkheden meer mee hebben.
5. TRSVI
H.BVD was gisteren 3 juli aanwezig bij een bijeenkomst van de TREVI - hoge
functionarissen in Bonn. Er was geen vertegenwoordiger van het BfV aanwezig.
De Duitse voorzitter van de bijeenkomst is door vertegenwoordigers van de
veiligheidsdiensten duidelijk gemaakt dat zij dit bevreemdend vonden*
Mogelijk houdt e.e.a. verband met organisatorische wijzigingen in het
Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. H.BVD leest gedeelten voor uit een
persmededeling hieromtrent van JO.6.1978. Daaruit komt naar voren dat de
heer Werner Smoydzin tot nu toe hoofd van de afdeling Offentliche Sicherheit
van het Bundesministerium des Innern zijn functie van hoofd van de nieuwgevormde afdeling Innere Sicherheit binnen afzienbare tijd zal neerleggen.
Mogelijk is dit een gevolg van het heengaan van Minister Maihofer die als
Bundesinnenminister werd opgevolgd door Gerhart Baum. •
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- 26, Zuidmolukkers
H.BVD is hedonmiddag aanwezig op een bespreking van functionwissen van
Justie en Binnenlandce Zaken alwaar aan Minister Wiegel en Minister
De Euiter van Justitie een uiteenzetting zal worden gegeven over de
situatie van de Suidmolukkers.
E.e.a. spruit voort uit de verwachting dat bij een volcende terreurdnnfi
van Zuidmolukkers de Minsters wel eens bijzonder weinig tijd ter bcccliikking zou kunnen staan om tot een beslissing te komen. De gebeurtenis&en
in het Provinciehuis in Assen op 13 en 1^ taaart 1978 hebben hierbij
Bonder twijfel een rol gespeeld.
E.ea. houdt ook verband met een uiteenzetting die H.BVD enige tijd in de
kring van de P.G.»s over bedreiging van Zuidmolukse kant heeft
5.7.1978

AURORA

OCHTEWD3ESPREKING op vrijdag 7 .lull 19?8
Aanwezig: H.BVD - KT - TVC - PHB - PHG - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PHBVD - PBC

1. Zuidmolukkers
Minister Wiegel heeft gisterenavond in^het NOS t.v.-journaal in een gesprek
n.a.v. de opheffing van de Commissie Kobben-Mantouw op een vraag van de
interviewer
geantwoord dat onder de Zuidmolukkers alles
zeer rustig is. De opmerking werd zodanig gemaakt, dat er wel eens Zuidmolukkere
aanleiding zouden kunnen vinden on de Minister door het uitvoeren van een of
andere actie duidelijk te maken dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Daarbij komt nog dat ons gisteren een bericht bereikte uit Zuidmolukse kringen dat
men het onder de Zuidmolukkers wat te rustig vond. PHC zegt dat men de tekst
van het interview heeft opgevraagd.
HK zal eens navraag doen bij de afdeling Voorlichting van het depart ement.
H.BVD zal bezien of er aanleiding bestaat de Minister over de kwestie te benaderen.
2. Pi ens t Luchtvaart R. P.
PHC maakt gewag van een incident dat zich heeft voorgedaan in het contact met
de Kolonel
, het Hoofd van de Dienst Luchtvaart van de R.P.. In een
gesprek over mogelijke Palestijnse activiteiten op Schiphol gaf de heer
te kennen daarover contact te zullen zoeken met 3elgische Justitieinstanties. Hij heeft dit gedaan, hoewel hem dit onzerzijds was afgeraden,
aangezien wij wisten dat
nog geen aanleiding had gevonden terzake van het
bericht in kwestie de Belgische instanties te verwittigen.
PHC zal zorgdragen dat H.BVD een rapport je over deze zaak krijgt, zodat hij kan
bezien of stappen t.a.v. de Kolonel
wenselijk zijn.
J. Bespreking over de Zuidmolukse situatie (zie ook Aurora dd. *f- 7-1978, nr. )
Minister Wiegel en Minister De Ruiter van Justitie en hun beide S.G. 's hebben
ervan afgezien de bespreking bij te wonen waarop hun een uiteenzetting sou
word en gegeven over de situatie onder de Zuidmolukkers. De bijeenkomst was geinstigeerd door de P.O. Den Haag vanwege de verwachting die bij hem leeft dat
bij een volgende Zuidmolukse terreurdaad de Ministers wel eens bijzonder weinig
tijd ter beschikking sou staan om tot beslissingen te komen. De bespreking
heeft zich nu op ambtelijk niveau afgewikkeld. Mr. v.d. Feltz was niet aanwezig.
De D.G.'s van 0.0. en V. en Justitie, H.BVD en Mr. Gonsalves hebben nu besloten
dat het wenselijk is na te gaan of het mogelijk is de nilitaire eenheden die
bij een ingrijpen op korte termijn nodig zijn nog sneller ter beschikkin? te
krijgen. Voorts of het ook mogelijk is gegevens te verzamelen (o.m. situatieschetsen en bouwtekeningen) die een dergelijk optreden kunnen ondersteunen.
Hierover zal een gezamelijke nota van 3iSa en Justitie worden opgesteld.
De aangelegenheid zal naar H.BVD verwacht in de hiervoor geschikte commissie,
bijv. Asta, wel aan de orde komen.
- 2-
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k. Sociale Academic Den Bosch
H.BVD en 1IK hadden een gesprek net de Directie van de Sociale Academic Den BovcL
n.a.v. «en brief van de voorzitter van het bestuur. Deze heeft zich enige ti;'c'.
terug tot de Minister gewend n.a.v. de benadering door de Dienst van een
personeelslid. Deze .had gemeend zijn Directie daarvan op de hoogte te moeten
stellen.
Het gesprek had een bevredigend verloop. HK maakte er een korte notitie van.
5. BVA en KOV
H.BVD deelt mede dat de heer
per 1 oei 1979 de heer
zal opvolgen als BVA. Tegelijkertijd zal dan de BVA gaan functioneren ale medewerker van het Kabinet onder HK. Zijn plaatsing onder HD zal dan vorden beeindigd.
ttder wordt bekeken op welke wijze zal worden voorzien in de vervanging van
de heer
i wat zijn KOV-taak aangaat. Voorlopig zal de verantwoordelijkheid daarvan in handen worden gesteld van HK.
H.BVD acht het waarschijnlijk dat zowel voor de functie van BVA/II als voor die
van KOV t.z.t. een raedewerker van het Kabinet zal worden aangewezen.

"~
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6. Permanente Raad Navo
H.BVD ontving het verslag van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging
bij de Navo-raad betreffende de bijeenkomst van de permanente raad waarin het
jongste halfjaarlijkse overzicht van het Special Committee werd besproken.
De Franse vertegenwoordiging maakte wederom ernstig bezwaar tegen het opnemen
in het rapport van gegevens betreffende de nationale communistische partijen.
De Nederlandse vertegenwoordiger heeft zich hiertegen verweerd. De voorzitter
Hr. Luns heeft kenbaar gemaakt geen superviserende bevoegdheden t.a.v. het
Special Committee te hebben. De heer
die als voorzitter van het Special
Committee in de vergadering aanwezig was heeft zich niet bijzonder sterk
opgesteld.
7. PBC en TVC
H.BVD deelt mede dat de commissies die over de al of niet voortzetting van de
functies van PBC en TVC studeren rapport hebben uitgebracht.
Het rapport van de commissie PBC heeft hij toegezonden aan HAZ/HPZ met het verzoek om commentaar t.a.v. de personele gevolgen. Het rapport van de TVCcommissie heeft hij naar de opsteller HAZ gezonden met het verzoek om enige
nadere concretisering.
10.7.1978

AURORA
======

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 11 juli 1978
Aanwezig: H.BVD - K/T - TVC - PHB . PEC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : FH.BVD - PBC
•

• •- •

(

1. CPN
PHT. vertelt het e.e.a. over de plannen die bij de CPN worden gemaakt voor
de vierirg van het 60-jarig bestaan van de Partij tegen het einde van dit
jaar. Hen heeft o.n. het voornemen om uit de kring van de sympathisanten
rondom de parti;) tot de vorming van een vereniging "Vrienden van de Partij"
te komen.
2. Landeli.1k Officier
Ih een geaprek met de Landelijk Officier Mr. Gonsalves, decide deze gisteren
HK en PHB mede dat hij zal laten weten weIke voorzieningen zijn getroffen
tijdens zijn verlof eind juli a.s..
Mr. Gonsalves kondigde aan t.z.t. wanneer de heer
zijn functie
als Hoofd LET heeft aanvaard, een gesprek te willen hebben met enige medewerkers van de Dienst, Hoofd Bijzondere Zaken CRI en Hoofd LBT over de
problemen die zich kunnen voordoen met het ter beschikking stellen door de
Dienst van berichten, waarop een zeker embargo i.v.ia. de bronbescherming
wordt gelegd.
3» Zuidmolukse situatie (zie ook Aurora 7 juli punt 1 en punt 3)
- Gesproken wordt over de t.v.-uitzcnding in de rubriek Brandpunt van
gisterenavond. De algemene mening is dat Minister Wiegel zijn mededeling
van vorige week betreffende de rustige situatie onder de Zuidmolukkers
en de verwachting dat geen acties aanstaande zijn, goed heeft geredresseerd. Minister Wiegel heeft gewezen op de zorgen en epanningen die ondcr
de Zuidmolukkers aanwezig zijn. Hij hoopte echter dat de verantwoordelijkheidszin van de Zuidmolukkers ertoe zou leiden dat daaruit geen acties
zouden voortvloeien.
- H.BVD deelt mede dat de vergadering met de Ministers Viegel en De Buiter
over de Zuidmolukse problematiek en de verwachtingen die bestaan i.v.o.
een mogelijk volgende Zuidmolukse terreurdaad nu a.s. donderdag 13 juli
zal plaatsvinden.
De D.G. Politic en de D.G. OO&V hebben ieder een gelijkluidende nota ter
beschikking gesteld. De P.G. Den Haag heeft zijn inzichten in een eigen
notitie vastgelegd.
*f. Volggroep LBT •
- TVC had gisteren een gesprek met de heren
en
van OO&V over
het advies dat wij samen met OO&V aan de Minister zullen uitbrengen betreffende het voorstel voor de uitbreiding van het LBT met volgpotentieel.
Dit ingevolge het voorstel hierover waarmede de Commissie van Begeleiding
en Overleg inctcmming heeft betuigd en dat door de voorzitter
Mr. v.d. Feltz ter tafel van de Minister van Biza en van Justitie is
gebracht.
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- 2Bij OO&V vend men het beter deze zaak even te laten liggen totdat
de heer
die deze zaak behandelt van verlof is teruggekeerd.
Daarna wil men de aangelegenheid ook nog in het gebruikelijke overleg
D.G. OO&V - BVD ter sprake brengen.
• H.BVD deelt mede dat Mr. Gonsalves heden in een bespreking van de
Commiesie voor Begeleiding en Overleg in Den Bosch het voorstel zal
doen dat Ben zich gaat bezinnen op de beleidsaspecten die de bemoeienis
van het LET met het volgwerk met zich zullen brengen. Gedacht vordt hierbij i.h.b. aan de coordinatie van volgactiviteiten van de Politic, van de
BVD en van het LBT en de vraag wie hier beslissingsbevoegdheid bij
botsende belangen zal moeten hebben.
HK meent dat het oogelijk aanbeveling verdient dat als de Commissie voor
Begeleiding en Overleg zich met zulk soort zaken gaat bezighouden een
plaats voor H.BVD in de Commissie vordt ingeruimd.
5. Slavenburg's Bank
FHC maakt ermelding van dat van Russische zijde gedreigd is dat een
schandaal zaX worden gemaakt van een kweetie van financiele relaties tussen
Slavenburg'sBank en de Russische staatsolieorganisatie. Via een contact
kwara de vraag tot ons of wij mogelijk van advies konden dienen.
CF heeft de Directie van Slavenburg's Bank laten weten dat dit een aangelegenheid is vaarmede wij geen bemoeienis hebben. Geadviseerd is contact
met Economische Zaken, de B.E.B. op te nemen.
6. Congres van Vri.1e Hongaren
PHC deelt mede dat vanwege BuZa, de Directie Oost Europa, de heer
.,
informatie is gevraagd over een congres van Vrije Hongaren dat in augustus
in ons land wordt gehouden. Van de zijde van de Hongaarse ambassadeur is
kenbaar gemaakt dat men het houden van een dergelijke bijeenkomst ook met
het oog op het a.s. bezoek van de Hongaarse minister van BuZa aan Nederland,
niet op prijs stelt.
H.BVD ziet geen aanleiding om op dit moment zelf enige informatie over deze
zaak te verstrekken. Er wordt nl. over gesproken dat de Vrije Hongaren
Minister-President Van Agt zouden willen uitnodigen op het congres aanvezig te willen zijn.
H.BVD meent dat het beste de li jn kan worden gevolgd dat wij informatie
aan BuZa verstrekken. Als men daar de zaak van grote betekenis acht kan men
deze altijd in de Ministerraad voorbrengen.
12.7.1978

AURORA

OCHTENDBSSPREKIKG op vrijdaK ifr .lull 19?8
Aanwezig: H.BVD - KT - TVC - PHB - PHC - HD - HE - H.TD - HAS - HK
Afwezig : PH.BVD - PBC

1. Bezoek aan Sovjetunie
PHB maakt gewag van het aanstaande bezoek van «en vrij hoge WD-delegati«
aan de Sovjetunie waarvan o.m. staatssecretaris Koning deel zal uitraaken.
Hij vraagt zich af of het tijdstip van het bezoek in verband met de thane
in de Sovjetunie in gang zijnde processen tegen de dissidenten psychologisch gezien niet ongunstig is. Verwacht mag worden en ons is bekend dat
de Russen dit bezoek te hunnen voordcle zullen trachten uit te buiten.
H.BVD heeft het voornemen over ce zaak met staatssecretaris Koning te
epreken.
2. Zuidmolukkers
De gegevens uit Zuidmolukse kring velke recent binnenkwamen hebben de
kleine evaluatiedriehoek aanleiding gegeven voor te stellen de beweking
van Minister Wiegel te hervatten. In een ontmoeting die H.BVD gisteren
met de Minister had stelde deze hem de vraag hoe hij zal moeten handelen
t.a.v. het verzoek van Zuidmolukse zijde om de lijst van organisaties aan
vie een oordeel is gevraagd over de instelling van een geraengde Zuidmoluks-Nederlandse commissie bekend te maken.
H.BVD heeft mede gezien de openheid die de Minister - o.m. volgens het
jongste t.v.-gesprek met Brandpunt - wil volgen gezegd dat de Minister
naar zijn mening moeilijk het gedane verzoek kan weigeren.
3. Palesti.jnae terreur
Er werd een bericht van
ontvangen inhoudende dat de PFLP nieuwe
plannen voor terreuracties in Europa heeft voorbereid en dat een
commandogroep voor de uitvoering hiervan is aangewezen.
k. Observatieacties rondon ons gebouw
HD deelt mede dat er na.v. wederom rondom ons gebouw geconstateerde
observatieactiviteiten door KCP en de BVA een gesprek is gevoerd met de
CvP
van de Politic Den Haag. Aanleiding daartoe was de aarzelende houding van de Haagse. politic n.a.v. meldingen onserzijds
betreffende deze observatieactiviteiten iets te doen. De CvP heeft laten
weten dat in voorkomende gevallen de politic in burger poolshoogto
zal komen nemen waarna de betrokkenen zullen worden aangesproken teneinde
hun identiteit en bedoelingen vast te stellen.
5. Ontvoeringscirculaire
De Minister van Justitie heeft d.d. 12.6.1978 voorlopige richtlijnen
uitgegeven voor de behandeling van ontvoeringen zowel met zuiver •
criminele oograerken ale met een politieke achtergrond.
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- 2Oe circulaire is te onzer kennis gekomen vanwege het advies dat de
Adviescommissie Terreurbestrijding t.a.v. een bepaald deel ervan moet
uitbrengen. Gisteren vernara TVC in een voorbespreking van de Adviescommissie Terreurbestrijding dat BiZa de circulaire in de bestuurlijke
lijn moet hebben verspreid. Noch door Justitie, noch door ons eigen
departement is ons de circulaire toegezonden, laat staan dat daarover
overleg is gepleegd. Er doet zich o.m. de vraag voor hoe deze circulaire
zich verhoudt tot het eindontwerp 197^ algemene richtlijnen terzake
politieoptreden in geval van gijzeling of ontvoering. HK zal nadere
informatie bij OO&V vragen.
;-. CVlfl

KT woonde gisteren de CVTN-bijeenkomst bij. De heer
die bij
afwezigheid van de heer
aanwezig was stelde de vraag ter discussie
of de BVD-bijdrage betreffende Vietnam en China niet buiten het werkgebied van de Dienst lag. Verder had hij bezwaren tegen het feit dat er geei
bronvermeldingen in zijn opgenomen en dat onderwerpen in de militaire
sfeer werden behandeld. KT heeft verwezen naar afspraken betreffende de
SBP-functie die vroeger zijn gemaakt. H.BVD meent dat wij aandacht moeten
schenken aan de geuite kritiek. Daarnaast wil hij in September de algehele positie van SBP in beschouwing neraen zowel intern ale extern en de
doelstelling, structuur en werkwijze van SBP doen bezien.
B.SBP is daarvan op de hoogte.
"• ?e Ministers en de Zuidmolukse situatie
Gisteren 13 juli des middags nam H.BVD deel aan de bespreking betreffende
de verwachtingen omtrent de onderhandelingsruimte bij een volgende
Zuidmolukse terreuractio. Aanwezig waren de Ministers Wiegel en De Ruiter
de plv. SG's BiZa en Justitie, de DG OO&V en de DG Politic, H.BVD,
?G Den Haag, Mr. Gonsalves en de heer
van OO&V. Er vond een
uitvoerige discussie plaats aan het eind waarvan werd bepaald dat de
Minister van Justitie de Asta zal vragen om zich te bezinnen op de
aogelijkheden op een zeer snelle inzet van mensen en middelen ter
beeindiging van de terreuractie. De vergadering zal in September weer
bijeenkomen voor een verdere gedachtenwisseling.
'• j*eveiliging luchtvaartgegevens
Sr is een contract getekend waarbij Iraqi Airways acces krijgt tot de
KLK-computer Amstelveen, waar het automatische boekingssysteem wordt
Terwerkt.
ZD zal bij de KLM nagaan of Iraqi Airways via zijn terminal inzicht kan
frrijgen in passagierslijsten. Dit zou dan mogelijkheden bieden voor door
Arabische terreurgroepen te ondernemen terreuracties.
'..3VD gaat maandagmiddag 17 juli met vakantie en keert -\k augustus terug
•7.1978

AURORA

OCHTENDBESPRSKING op dinsdag 18 juli

1978

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

1. RAF
Gesproken wordt over de Erandpunt t.v.-uitzending van 17 juli jl», waarin
een interview voorkwam van de BBC met Horst Mahler, de grondvester van de
Rote Armee Fraktion, die thane in de gevangenis van West-Berlijn zit,
*

2, KPK
PUC wijst erop dat gisteren het proefproces tegen de KPK vanwege het
uniform dragen voor de nanifestatie in de Houtrus thallen heeft plaatsgevonden. Voor de Haagse politic rijst nu de moeilijkheid dat aan Zuidmolukse
zijde plannen bestaan om bij de crematie van de heer
op
Ockenburgh de KPK te laten optreden. Vij hebben de Haagse politie terzake
gexnformeerd.
3,

Palesti.jnse terreur (zie ook Aurora Ik juli 1978, punt 3)
PHC deelt nede dat er een rapport is samengesteld betreffende de berichten
omtrent plannen van Palestijnse terreurorganisaties. Dit overzicht leidt
tot de conclusie dat het zeer waarschijnlijk is dat in de nabije toekomst
terreuracties in Euro pa zullen plaatsvinden.
PHC wijst erop dat de visunbehandeling bij Buitenlandse Zaken zodanig is
dat geen waarborgen bestaan dat wij gegevens daaruit van belang op tafel
krijgen. Hierover zal contact met BuZa-DAZ worden opgenomen.

^»

Hongaars bezoek
PHC deelt mede dat de Hongaarse Minister van Buitenlandse Zaken heeft
laten we ten van zijn voorgenomen bezoek af te zien. In hoeverre dit verband
houdt met het congres van de Vrije Hongaren dat in augustus a.s. wordt
gehouden is nog niet volledig duidelijk.

18.7.1978

on vrUdng 21 jttli 1??S
Aanveeis: PH.3VD - TVC - K/T - FHB - HC - HD - HS - K.TD - EAS - BK
Afwezig : H.BVD - PEG

1 KPK (zie ook Aurora 18.7.1978, punt 2)
PEC deelt mede dat zoals iedereen ook op de t.v. heeft kunnen vaststellen
tijdens de crematie van de heer
enige in uniform gekled'e KPK'ers
in de zaal op Ockenburgh aanwezig waren.'
De Haagse politic heeft kennelijk niet vastgesteld dat zij op de openbare
weg in uniform aanwezig zijn geveest.
Er zijn voor zover one bekend geenprocessen-verbaal opgemaakt.
Men schijnt bij Justitie wel te overwegen
i.v.m. het optreden
van de KPK naar het politiebureau in Capelle te ontbieden.

2 Beveiliging Luchtvaartgegevens (zie Aurora 1^.7«19?8ipunt 8)
HD deelt mede dat het geeprek met de KLM heeft opgeleverd dat Iraqi Airways
alleen toegang via de aansluiting van de KLM computer zal hebben tot de
eigen gegevens in casu Iraqi Airwaysvluchtbewegingen en vervoerde personen.

5 Computer
BAZ vertelt enige bijzonderheden orer de Kodak apparatuur die binnenkort
wordt geinstalleerd en waardoor het mogelijk is gegevens uit de computer
op micro te zetten.

21.7.1978

AURORA

OCHTBMDPBSPHEKIHG OT> vrLldag 28 jiili 1978
Aaiwezig: PH.BVD - KT - TVC - PH3 - KG - ED - PHE - H.TD - IDC
Afwezig : H.BVD - PEC - HAZ
«

1. Zui dnolT'.kke r s
Gesproken wordt over een mededeling door
gedaan over de
stemming op de Zuidmolukee eilanden. C zal trachten dit nader te
evalueren voordat een bericht aan onze Minister wordt toegezonden.
2. Kaaerovertredlngen
,
PE.BVD ccnstateert een stijging van het getal der overtredingen over
juni (21) vergeleken met mei (13)» Hij beveelt aan de nacontrole te
doen verbeteren.

31.7-1978

AURCI'A

INa op dinsdag 1 augustus

1978

Aanwesig: FH.BVD - KT - PBC - PHB - HC - HD - HE - HK
Afwezig : H.BVD - TVC - H.TD - HAZ

1. CIA
^*

t

Gesproken wordt over het artikel in Vrij Nederland van 29 juli 1978 "CIA
tentakels". Daarin wordt melding gemaakt van de uitgave van een periodiek
"CIA insider", nieuwsfeiten uit de archieven van de CIA.
In dit periodiek staan namen afgedrukt van CIA agenten in de gehele wereld
Ook een aantal namen van Nederlanders, veelal in de publiciteit werk-aea,
wordt vermeld. Een aantal van hen werd om commentaar gevraagd. Vrij
Nederland meent dat het periodiek op rekening van de KGB raoet worcten.
geschreven. PHB vernam van
dat pogingen worden aangewend het
periodiek in handen te krijgen.
HK vernam nader dat men daarin is geslaagd.
2. Cursus bij
HC maakt melding van het feit dat zes medewerkers van de Dienst wedero:..'
een cursus bij
volgden. Zij waren alien vol lof over het gebodene.
J. Begetting Iraakse Ambassade in Parijs
Gesproken wordt over de berichten uit de media betreffende de besetting
op 31 juli van de Iraakse Ambassade in Parijs.
k. Optische Industrie Delft
HD maakt melding van een incident dat zich voordeed bij de Optische Industrie Delft. Een bekabelingsmonteur, die voor een onderaannener v/er!-:crr?r.
was bij de montage van een nieuw beveiligingssysteem, bleek in het besit
te zijn van een Minox camera. Door medewerkers van de Optische Industri?
Delft is de film in beslag genomen. Afgewacht wordt wat deze inhoudt.

2.8.1978

OCHT3»TDP3S?TreT<ITv'CT pr. v ^ j j d a r ft pwvatrs 1
Aam:;r;ir: : F:!,2VD - KT - PEC - HE - HC - !*D - ?TIS - H.T? - IIX
Afwczis

: H.2VT - TVC - MAS

1. Chinese -tu.'ic-in
HB deelt mede dat de culturele attache v&n de Chinese ambp.ssade sta-v^-n
onderneeiut bij V.et Mir.isterie van Underwits en bij Univer-ritoiten en
K3£visciiol«jn on aoseli^klisdcn te openen vocr hst naar Nederland koaien VC'.T.
Chinese af£estudeardea on stuc'enten.
Desc-n zouien dan %'an Uaiversitoiten en Eo&escholen stasis moetenrioo:lcr:= i
en aan. onderzoekprojecten deelncmen. Van de kant van het Ministerie van
Cr^dwrv.'ijE is ican'waai' £i'jt;a&i:t dat nen voor dese aangelegcuheicl don oTiicie3.e stap v&n de Chinese rerering; nodi^ acht. Het nchi^nt dat de
Chinezen op wereldschaal doende zijn om door het uitzenden van afgectudeorder. er. studorit-^n hun kermis cp list ^ecied van Witer.£c':.'v- zr:. ti-c'..rl-l:
te vergroten. Over de zaak werd door HB en HC een gesprek gevoerd met
H.IDB. Afgosproken wer-i dat de ontv.rikkelin£ vcorlopi-r sal :.'crcc" c.^.-.^^'.:r
2. PIO
Gesproken v/ordt over de gisteren door een Palestijn op het kar.tocr ve.n icArebische LIGA, v/as.rin tevens de ?LO is gevestigcl, te Farijs gsplceeit?
aanslag. Dearbij werd het hoofd van de PLO-niesie in Parijs gedood.
3« Eevakin.^ Hinistor V.riegel
PH.BVD meldt dat hij na een bijeenkomst van de kleine evaluatiecommissie,
dis had vartgesteld cat op dit monent geen concrete geccvsnc Vetrcffo:-.-::^
een dreiging t.a.v. de Minister van BiZa voorliggen werd opgebeld door de
DG OG&V Mr.
In het lender van een overleg in de agn. grote evaluc-tieconnicsic vrco^
Mr.
wat de opinie van PH.BVD was. Deze heeft hen medegedeeld dat
hij meent, gezien de algemene situatie ouder de Zuidraolukkers en ook
rekening houdend net de aanwezigheid van J> RAF-gevangenen in Nederland,
dat het wenselijk is tot nader order een bev/aking van Minister Wiegel on
mogelijk ook van enige andere bewindslieden (KP Van Agtt Minister van
Justitie De Ruiter en de Staatssecretaris van Justitie I'evr. Eaars) te
doen plaatcvindsn. Mr.
heoft hierop modecedeeld de.t do berr!::'n;; .
van Minister Wiegel voorlopin wordt gehandVaafd.

Cp 11 September 1973 korat bij ons op besoek het hoofd van de Suropean
Division*van
HQ
. Nader wordt bepaald wie bij dit
bezoel: zullen v/orden betroK<en.
7.8.1978

AUJ102A

PQHTEHDHEEFBEKIKO op dinsc'Rg 8 axiragtue 19?8
Aanwezig : FH.BVD - KT - PBC - HB - HC - ED - FIIE - K.TD - KK
Afwezig

: H.BVD - TVC - KAZ

1. Zaak Allianz
KB dealt mede dat gisteren 7 augustus vcor de rechtbank in Amsterdam de
zeak gediend heeft tegen de drie RAF-eyinpathisanten die een aanelag op
de Allianz-bank in Amsterdam wilden plegen op k mei jl.. Wegens verboden
wapenbezit heeft de CvJ 1-J jaar gevangenisstraf tegen hen geeist.
2. Bedreiging van .lournalisten
KB maakt melding van berichten die wij ontvingen van etaatssecretaris
Koning en van de loco SG van Justitie nr.
betreffende bedreigingen
die werden ervaren door journalisten, o.m. '.
van de Winschcter
Courant,
, die zich hebben beziggehouden met het opsporen
van de oorlogsmisdadigere
en
. Aangezien er aanv/ijzingen bcstaan
dat deze bedreigingen komen uit de kring van familieleden van deze oorlogBmiE-dadigere die in Duitsland wonen zullen wij
vragen of deze iets
omtrent de achtergrond ervan weet.
3. Ke-ping KLM-vlieRtuig
Gesprcken wordt over het verloop van zaken betreffende de kaping van het
KLM-vliegtuig afgelopen zondag 6 augustus dat op weg was naar Madrid.
De kaping was vrij spoedig beeindigd docrdat de dader, een zekere
die in een psychiatrische inrichting in Zuidlaren v;ordt verpleegd en die
wet weekend-verlof was, door enige passagiers kon worden overmeesterd.
De cotnmunicatielijnen naar ons toe b.v. van de kant van de KLM en van
BuZa maar ook van de CEI blijken bnvoldoende te werken. Zo werden wij pas
oin 15«30 mir geinformeerd omtrent het gebeuren dat om. 1^-30 uur had
plaatsgevonden en vernamen wij oin 17.00 uur via de radio dat de kaping
was beeindigd.
Bewerkstelligd dient te v/orden dat in een volgend geval deze situatie
beter is.
KK merkt op dat het CH die voor C piket had kennelijk is ontgaan dat er
een dienstleidingspiket bestaat. CR heeft narnelijk nagelaten KK die dienstleidingBpiket had te informeren. HiJ heeft zich rechtstreeks tot PH.BVD
gev;end nadat een poging cm HG te tereiken geen succes had. HC zal aagaan
vfat hiervan de reden is (nadere inforrsatie van KG: CS heeft geen moment
can het bestean van een dicnstleidir.gspiket gedacht) .
k. Cptische ii^dustrie Delft (zie cok Aurora 1.E.197" pt. *f)
ED deelt nede dat de ontv;ikkeling van ce film die bi j de' OptifiChe Industrie
in beslag genomen is niets heeft opgeleverd. 3r v;ordt nog een cnderzcek
ir.gesteld naar de achtergrond van defcekabelingsr.icnteurdie bij de montage
van een nieuw veiligheidssysteera in het bezit blcek te zijn van een
uinox-camera.
10.8.1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op Tri.ldag 11 augustua 1978
Aanwezig: PH.BVD - KT - PBC - H B - H C - H D - H E - H.TD . HK
Afwezig : H.BVD - TVC - HAZ

1. Ori.lze Volven
HB maakt melding ran een bericht ontTangen Tan de ID Nijmegen betreffende
het bestaan in Nederland (restigingsplaats Rotterdam) Tan een vrij grote
Turkse organisatie (ea. 3000 leden) UTID (Idealistische Turkse Arbeiders
Vereniging). Deze organisatie sou een soort oTerkoepelende instantie zijn
waar onder meer de HHP deel Tan uitmaakt. Het is niet uitgesloten dat de
UTID de groep is die bijToorbeeld door de pers als Grijz* Wolven vordt
aangeduid.
2. Raping KLM-Tliegtuig (zie ook Aurora 8.8.1978, punt j)
Ter aanTulling Tan het Termelde in het aangehaalde AuroraTerslag deelt EC
nede dat nader gebleken is dat de medewerker die bemoeienis heeft met het
Palfl&ijnse terrorisme reeds om ik.kj uur op de hoogte was Tan de kaping,
die om 1^.15 uur had plaatsgeTonden. Het bericht had ons bereikt in de
lijn KLM - DienstluchtTaart - CRI. Door een toeTallige omstandigheid kon
de betrokken medewerker het berieht niet eerder aan anderen bij de Dienst
mededelen.

1^.8.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 15 augustus 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KT - PBC - HB - HC - HD - PHB - HK
Afvezig

: TVC - H.TD - HAZ

1. Mediech Juridisch KomitS
HB deelt nede dat op een rergadering Tan het Mediseh Juridisch Konit&
afgelopen weekend is besloten tot opheffing daarran OTer te gaan.
Bepaalde taken, uitgeTen Tan propagandamateriaal e.d., zullen door het
Rood Yerzetsfront worden oTergenonen.

*
2. Persoontacten
HK heeft hedennorgen op diens Terzoek een gesprek «et de journalist
. Dit Tindt plaats bij de afdeling Yoorlichting Tan het
Ministerie Tan BiZa( het gebouw aan de SchedeldoekshaTen.
HK kreeg het Terzoek Tan de heer
Tan Accent OB een gesprek
OTer het conitS Toor Europese Veiligheid en Samenwerking te hebben.
Hij wil dit gebruiken als achtergrond Toor een artikel dat in het nieuve
blad Extra dat Accent a.i.T. September sal Terrangen, sal worden
afgedrnkt*

3. CIA (Zie ook Aurora 1.8.1978 punt 1)
HK ontTing Tan
de uitgaTe CIA-Insider (CIA Interpress) net een
opgaTe Tan personen die CIA-agenten zouden zijn. Het is een document dat
nauwelijks serieus te noemen Talt.

16.8.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op Trijdag 18 augustus 1978
Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - KT - HB - HD - PEE - HK - PBC
Afwezig

: TVC - HAZ - HC - H.TD

1* Perscontacten
HK had dinsdag 15 auguatua een ontmoeting met de heer
,
die ca. 1-J uur duurde en die veinig nieuws oplererde. Het gesprek werd
op de band opgenomen. EJ zal voor een eanenratting zorgdragen.
Sanen net BCP/
had HK een gesprek net de heer
Tan
Accent. Deze bleek niet op de hoogte Tan de recente ontwikkelingen binnen
en on het Komite door Europese Veiligheid en Samenwerking. Hij Terkeerde
in de Teronderstelling dat de neutronenbom-actie Toor dit comitS was
geToerd. De hem verstrekte achtergrondinformatie doet ons Tervachten
dat hij niet tot een artikel oTer het ComitS zal komen.'
In aanweeigheid Tan Mr.
« plv. hoofd ran de afdeling Voorlichting
Tan het departement had HK een gesprek met de heer
op
1? augustus.
Deze enigszins alfarnatief aandoende journalist die als freelance-medeverker bijdragen leTert aan ElseTiers Veekblad is doende t.b.T. dit blad
een artikel te schrijven, een special, over het ambtenarenvezen. In dit
kader vilde hij gaarne enige informatie hebben OTer het Teiligheidsonderzoek, die hem door HK verd Terstrekt.
2. KameroTertredingen
H.BVD Tindt het getal der kameroTertredingen OTer de maand juli Terrassend \.
.

BD licht toe dat dit past in het kader Tan de Takanties, die met zich
brengen dat de nacontroles niet zo geschieden als in andere seizoenen.
HD meent dat het nuttig is dat de hoofden Tan de dienstonderdelen andermaal de aandacht Testigen op. de noodzaak tot betere controle.

3* Cursus Engeland
N.a.T. een Terslag Tan H.KEB oTer de cursus enige tijd terug Tan Engelse
zijde Toor een aantal medewerkers Tan onze Dienst gehouden, vraagt H.BVD
zich af of er inderdaad behoefte bestaat aan het ingaan op het aanbod
Tan Engelse zijde om in 1979 en in 19&> vederom een cursus te organiseren.
DaarenboTen Traagt hij zich af of het niet wenselijk is dat de kandidaten
dan op centraal niTeau worden aangewezen.
H.BVD zal enige stukken betreffende de cursus aan de hoofden Tan de meest
belanghebbende dienstonderdelen toesturen. Hij wil gaarne ook een antwoord
hebben op de Traag of wij in de toekomst Toldoende capabele kandidaten
kunnen leveren en acht het ook wenselijk dat e.e.a* wordt bezien in samenhang met de Amerikaanse cur BUS.
,Het gesprek over deze aangelegenheid zal op Trijdag 25 augustus in Aurora
worden voortgezet.
21.8.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dins dap; 22 augustus 1978
Aanveeig : H.BVD - PH.BVD - K T - P B C - H B - H C - H D - H E - H A Z - H K
Afwezig : TVC - H.TD

1* Alliang-zaak (sie ook Aurora 8.8.1978, punt 1)
HB deelt mede dat gisteren door de rechtbank Amsterdam vonnis ±B gevezen
in de zgn. Allianz-zaak. De verdachten •
,
en
verden na een eis van 1$ jaar, tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
2. Palestine terrorisme
I.v.m. de berichten Tan verschillende zijden, dat rekening meet vorden
gehouden,mede gelet op net a.s. overleg in Camp David, met nieuwe Paleetijnse terreurdaden, acht H.BVD het nuttig dat CF hierover op werkniveau
eene spreekt met CRI en OO&V. Nagegaan kan vorden aan velke objecten
mogelijk meer aandacht moet worden gegeven. Er bestaan geen concrete
. aanvijzingen t.a.v. in Nederland te vervachten acties.
EC zegt toe HD ook op de hoogte te houden, dit i.v.m. verzoeken die deze
van de kant van kvetsbare bedrijven kan ontvangen.
3. BOD
H.BVD kreeg bezoek van het Hoofd van de BGD Dr.
• Deze kvam
apreken over het beheer van de gegevene betreffende BVD-ambtenaren bij de
BGD. Enige tijd terug is door de BVA en DOB in overleg met de BVA BiZa,
de heer
, de R6D geadviseerd het bestand van gegeveno betreffende
BVD ambtenaren apart te houden en apart op te bergen.
Dr.
geloofde niet dat dit de oplossing was.
HD vordt gevraagd H.BVD terzake te adviseren.

4. DO Politic
Mr.
, de nieuve DG Politic, kvam op 18 augustus 1978 ter kennismaking op bezoek bij H.BVD. Afgesproken is dat UJ over enige tijd zich
vat nader en uitvoeriger bij de Dienst zal komen orienteren.
5- Mr.
H.BVD deelt mede dat Mr.
hedenmorgen - op zijn uitdrukkelijk<
vens in klein verband, nl. dat van de Kabinetsmedeverkers - afseheid van
de Dienst zal nemen i.v.m. zijn a.s. flo.
2^.8.1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHG op vrijdag 25 anguetus 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KT - PBC - H B - H C - H D - H E - HAZ - HK
Afvezig .: TVC - H.TD

1. Ledental CPM
N.a.v. een recente publicatie in De Waarheid over het aantal nedestanders
Tan de CPN wordt gesproken over de gegevens die wij terzake bezitten.
2. Begetting iraanee ambassade
N.a.v. de besetting van de Iraanse ambassade afgelopen woensdag, deolt
HB .mede dat onder de bezetters ook figuren waren die enige tijd terug
hebben deelgenomen aan de actle in de Iraanse ambassade in Brussel.
Met uitzondering van een bezetter die in Z we den vroonachtig is, kwamen
alien ait Duitsland.
3. Cursus Engeland (zie ook Aurora d.d. 18. 8.1978 punt 3)
De diseussie over de cursus in Engeland mondt uit in de vaststelling dat
deze van waarde wordt geacht en dat voortzetting zeker in 1979 gewenst ie.
Q.K£B kan mededeling hie rvan doen aan onze Engelee vrienden.
4. TBEVI
20 en 21 September vindt in Bonn een vergadering plaats van de Arbeitsgruppe I. TVC zal de Dienst vertegenwoordigen. Het het oog op de continulteit zal HB hem vergezellen.
5« Gesprek met SG
Maandag 28 auguetus heeft H.BVD op diens verzoek te 1^.30 uur een gesprek
met de SG . Hij vraagt hem eventuele punt en tijdig mede te delen.
28.8.1978

AURORA

OCHTEMDBESPREKIHQ op dinsdag 29 augustua 1978
Aamrezig : H.BVD - PH.BVD - P B C - H B - H C - H D - H E - HAZ - HK
Afvezig

: KT - TVC - E.TD

1. Artikel in de Daily Telegraph
Gesproken wordt over het artike1 in de Daily Telegraph Tan 28 augustua
1978 "The intelligence war - Soviet spies in Holland" Tan de hand Tan
Robert Moss. Deze journalist is de hoofdredaeteur Tan het Foreign Report

Tan de Economist. Hij staat in zeer goede relatie, zo deelt HK mede, met
de Adjunct Hoofdredaeteur Tan De Telegraaf« de heer

» Volgens deze

•oet Moss over goede relaties besehikken met MI5 en 6.
HK zegt dat het artikel niet Teel nieuws berat en een compilatie is Tan
zaken die in de loop der jaren in De Telegraaf zijn gepubliceerd. Alleen
het gedeelte onder de kop "KGB Chief" bevat gegeveus, die mogelijk uit

andere bronnen afkomstig eijn.
H.BVD Traagt aan HB en HC een analyse Tan het artikel te doen opstellen.
2. Zuidnolukkers
HC Testigt er de aandacht op dat de nota over de Zuidmolukkers heden of
•orgen in de Kamer in bespreking komt.
3* Talenpracticum
HE kondigt aan dat het nieuve Talenpracticum dezer dagen in werking sal
vorden gesteld.H.BVD sal gaarne eens poolshoogte komen nemen.
*• Gesprek met Secretaris-Generaal
H.BYD had gisteren een gesprek met Mr. P. Tan Dijke, S.G. BiZa.
O.m. kwamen aan de orde de situatie onder de Zuidmolukkers in Waalvijk,
de venselijkheid Tan een coordinatie tussen de drie instanties Tan BiZa
die Eich met Zuidmolukse aangelegenheden bezighouden, t.v. de DG OO&V,
Dr.
en H.BVD.
Afgesproken is deze drie elke vrijdag aan het eind Tan de ochtend voor
een kort gesprek sullen samenkomen.

5.
Maandag 11 September des middags komt bij ons op bezoek de heer
, Chef European Division Tan
__
. HB en HC vordt
gevraagd zich daarvoor ter beschikking te houden.
H.BVD en PH.BVD overleggen omtrent de punten die in het gesprek met
de heer
te berde sullen worden gebracht.
31.8.1978

AURORA

PCHTENDBESPREKINQ op Trijdag 1 September 1978
Aanvezig I H.BVD - PH.BVD - KT - HB - HC - HD - HE - HAZ - HK - PBC
Afwezig

: TVC - H.TD
.

•

1. Anti-fascistische manifestie
HB deelt mede dat Duitse groepen die de ideeen ran de BAF Toorstaan
in samenwerking met het Rood Verzetsfront en Belgen, die daarmee in
contact staan, doende eijn een Internationale manifestatie tegen het
fascisme voor te bereiden.
Dese manifestatie sou in Frankfurt of in een andere grote Duitse stad
vorden gehouden tijdens het proees ran
• De datum ran
dit proces is nog niet bekend.
2* Zuidaolukkers
HC deelt nede dat het debat in de Tveede Kaner over de regeringsnota
inzake de Zuidmolukkers de regering ertoe heeft gebracht af te stappen
Tan de gedachte dat er een gemengd Nederlands-Zuidmolukse commissie
BOU moeten worden geVormd. Van het te Tormen inspraakorgaan kunnen
alleen Zuidmolukkers deel uit oaken.
3« Iraanse anbassade
HB brengt de berichten in de media ter sprake, o.m. uitlatingen van
Mr.
betreffende een document waaruit BOU blijken dat de
Wassenaarse politie de Iraanse ambassade gegerens heeft toegespeeld
betreffende studenten die zich tegen het regime ran de Sjah teweer
stellen. Wader is gebleken dat het hier geen document kan betreffen
dat door Iraanse studenten tijdens de jongste besetting ran de Ambassade in Vassenaar is meegenomen, maar dat het hier gaat om een brief
die .indertijd in handen ran Iraanse studenten is gekomen bij de besetting Tan het Iraanse consulaat in Zvitserland. Wij sijn erran oTertuigd dat 20 er een document is gevonden dit het door Tan B gestelde
niet kan vaarmaken omdat deze bewering in strijd met de vaarheid is.
k. Artikel in Daily Telegraph (sie Aurora d.d. 29-8 punt 1)
HC had gisteren op diens rerzoek een gesprek met Mr.
« Directie
Ooet-Europa Tan BuZa over het artikel in de Daily Telegraph Tan 22
augustus 1978. De heer
werd mogelijk ten oTerrloede medegedeeld
dat wij met dit artikel niets Tan doen hebben. Hij werd ingelicht OTer
onze analyse Tan het artikel. In het bijeonder de laatste zin Tan het
artikel dat er nieuwe aanwijzingen zijn dat er binnenkort (aangaande
nitwijzingen Tan SoTJet-diplomaten) iets groots op komst sou zijn had
Tragen bij hem doen opkoraen. HC heeft hem duidelijk gemaakt dat dit uit
de duim Tan Robert Moss moet zijn gekomen.
HK had met enige journalisten, o.m.
Tan de Limburgia Pers
een kort contact OTer het artikel. Daarbij hee/t hij ook de door Voorlichting BiZa ingenomen. positie geTolgd, namelijk dat het artikel niet
Teel nieuws beTat en grotendeels een camenvatting is uit beriehten die
al eerder in de pers zijn Terschenen. De heer
die HK OTer een
ander onderwerp opbelde zei dat hij het artikel niet pasklaar aan Moss
had geleTerd, maar dat hij wel bouwstenen daarroor had aangedragen.
Het Binnenhof d.d. 30 augnstus en De Telegraaf Tan heden,1 September
hebben gedeelten uit het artikel. gepubliceerd.

AURORA

OCHTENPBESPREKINQ Op dinsdag 5 September 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD . PBC - TVC - H B - H C - H D - H E - H.XD - BAZ - BK
Afwezig

s K/T x

1, PBC "

H.BVD deelt mede dat gelet op de uitkoast ran het beraad in de eommissie
PBC en op andere adriezen die hij heeft gekregen de Tolgende bealissing
t.a.T. de Toortzetting ran de PBC-taak is genomen:
a* de nationale aspecten Tan de geheime politieke belnTloeding sullen
worden besien door BCP (gedaeht kan hierbij worden aan een actie als
die betreffende de neutronenbom);
b. de Internationale aspeeten sullen worden in het oog gehouden.- Toor
soTer die Tan beIang zijn Toor de nationale situatie - door SBP.
(gedaeht kan hierbij worden aan de inTloed die op de Tredeabeweging
wordt uitgeoefend);
e. de aepeeten Tan de geheiae politieke belnTloeding die in relatie staan
•et de contra-spionage sullen worden bekeken door de directie C.
HB wordt belast met het beTorderen Tan de coordinatie tnaaen het werk op
dit gebied Tan B, SBP en C.
Per 1.9*1978 wordt de heer
, die oorspronkelijk naar SBP sou gaan
Toor de tijd Tan 2 jaar gedetaeheerd bij BCP en gaat de heer
Tan BFA naar BCP.
Het ligt in de bedoeling de gehele situatie betreffende de PBC-taak over
2 jaar opnieuw te besien*
2. TVC

H.BVD wil inzake de roortsetting Tan de TVC-taak nog een gesprek hebben
•et de TVC-comaissie. Deze bespreking Tindt aansluitend aan de Aurora
plaats.
(
KCP

In Terband met de indiensttreding per 1.9*1978 Tan de heer
die
ale KCP-II sal worden aangeduid heeft H.BVD KCP geTraagd een beschrijTing
Tan de KCP-functie te maken. Deze zal door de sorg Tan HK aan de Auroradeelnemers ter beschikking worden gesteld. H.BVD hoopt dat het in de nabije toekomst mogelijk sal zijn de KCP-functie beter in de Dienst te
orienteren. Hij Traagt daartoe de medewerking Tan de hoofden Tan dienstonderdelen. Het is noodsakelijk dat dezmKCP geregeld op de hoogte stellen
Tan het verloop Tan de contaeten set de politieTerbindingen en ook met de
Nederlandse zusterdiensten.
H.BVD siet KCF als degene die zorg heeft en berordert dat het contact net
de politic en de militaire diensten goed rerloopt. KCP dient ook op de
hoogte te worden gesteld en so nodig, betrokken te worden net de contaeten
Tan de Dienst met OO&V en met de Directie Politie Tan Justitie.
Vanneer dit wenselijk mocht blijken zal H.BVD bij de Tolgende Aurorabijeenkomst aan de hand Tan de taakbftschrijTing Tan KCP op dit onderverp
terugkomen.

- 2-

-2%.

(zie ook Aurora 29,9*1978 punt 5)
De onderwerpen die in eon gesprek »et de beer
, Chef European
Division HQ
op maandag 11 September 1978 aan de orde Eullen komen
sijns
- net terrorisms;
- de komst ran Chinesen naar Vesteuropa;
- de aituatie op bet terrein ran de contra-spionage.
In Terband net dese onderwerpen rraagt H»BVD TVC, HB en EC rich Tanaf
15*00 uur op die dag besehikbaar te houden.
*
5- Begoek DG Politie
De ni'euve DG Politie Mr.
kont op 17 oktober a.s. te I't.OO uur
op becoek. Het program roor dit bezoek luidt ala volgti
- gesprek over de BVD-taak met betrekking tot het terrorieme (e&n uur)
Cnaast H.BVD en PH.BVD sullen hierbij TVC V HB en HC aanveeig zijn);
- demonstratie technisehe aiddelen door TD (een uur);
- demonstratie Tan de computer door G (half uur);
- borrel in de kamer van H.BVD om 16.3O uur. Eierroor sijn alle Auroradeelnemers uitgenodigd.

5.9.1978

AURORA

OCHTJSHDBESPBEKIHQ op Trijdag 8 September 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD
- PBC - TVC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ . KAC
*

Afwesig

: HK - K/T

1. Publicatie in Vri.1 Nederland
Qesproken wordt orer het in Vrij Nederland ran 7 September 1987 Terschenen
axttkel "De geheime Wassenaarse dossiers Tan de fijah" ran de hand ran
Aukje Holtrop en Badie van Meurs, waarin opgenomen een afdrnk ran een
door het WKC onderschept codebericht ran de Iraanse anbassadeur aan zijn
ministerie te Teheran. HB doet mededeling Tan en oTer het gisteren o.l.T.
de coordinator «et de Marid gehouden beraad. Er zijn sterke aanwijzingen
dat een roornalig medewerker Tan het WKC het bericht in handen Tan de
schriJTers heeft gespeeld. ED merkt echter op het geenszins uitgesloten
te aehten( dat het door een Tan de begetters Tan de Iraanse ambassade
naar buiten gesmokkeld is. D gal sanen met de Marid trachten de feitelijke
toedraeht op te helderen en zich beramen op maatregelen een esealatie te
Toorkoaen.
H.BVD deelt mede dat de eerst-Terantwoordeli jke bewindslieden - de Min.
Tan Def . en BuZa - zich op het standpunt hebben gesteld zich Tan enig
comaentaar te onthouden. Operentuele kamerrragen sal geantwoord worden
dat OTer deze affaire geen mededelingen gedaan kunnen worden. H.BVD is Tat
oordeel dat een eTentuele strafrechtelijke nasleep bepaald ongevenst is;
hij zal zich hieroTer Terstaan net de betrokken P.G. . Een opnerkelijk
aspect Tan deze zaak is, dat de media er tot nu toe nog geen aandacht
aan hebben besteed.
2. Protest Iraanse Ambassadeur
TVC deelt mee zijdens OO&V Ternomen te hebben, dat de Iraanse Ambassadeur
een protestnota heeft ingediend wegens beveerd vederrechtelijk binnendringen Tan de Iraanse Ambassade door twee agent en Tan Gempo Wassenaar
met Terbr eking Tan een deur; de agenten zouden zijn betrapt bij het
snuff elen in documenten Tan de Ambassade. De lezing Tan de agenten
- beiden belast met de bewaking Tan de Ambassade - is geheel anders.
De Rijksrecherche stelt een onderzoek in.
3. Rood Vergetsfront

- 2-

- 2Roeaeense defector

5. RAF-leden in one land?
. ^Poor een toeyal in het HD ter ore gekomen, dat de BP in Brabant sinds
gisteren jacht naakt (gemaakt heeft?) op een rode BMW met, naar verluidt,
de RAF-leden
en
. HB zal opheldering rragen aan CRI.
6* Begoek Hoofd LBT
Hedenmiddag brengt het pas benoemde hoofd LBT, de beer
kort kennismakingsbesoek aan H.BVD.

, een

7. Taakbeschri.lTing KCP
Tijdens de e.r. Aurora - 12 September 1978 - &al de taakbeechrijring
ran KCP aan de orde geeteld worden.
>
11.9.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 12 September 1978
Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ
KA/C
Afwezig

: HK - K/T

1. Ledental CPN
Naar eigen opgave bedraagt het ledenbestand ran do CPN thane 27.500.
Dit cijfer is verkregen door bij de 15.300 "echte" leden op te tellen
die personen die bijdragen in het donatiefonds storten; pour besoin
.de la cause worden dezen dan beschouwd als "leden met achterstand in
de contributiebetaling". Naar het heet heeft de CPN deze rekentruc
afgekeken van de burgerlijke partijen.
2. Aanhouding Nederlander in Israel
heeft ons gisteravond laat telefonisch bericht dat een
Nederlander,
genaamd, in Israel bij het maken van
foto's ran een krachtcentrale is aangehouden en enige tijd nadien veer
vrijgelaten. Nadere bijzonderheden staan nog niet ter beschikking.
3. Belangstelling luchtaacht
-opleiding
HE deelt mee, dat de luchtmachtstaf belangstelling heeft getoond voor
de door
t.b.v. BVD-medewerkers in de V.S. verzorgde "cursuesen".
Gevraagd vordt onze bemiddeling opdat ook personeel van de luchtmacht
hieraan kan deelnemen. H.BVD oordeelt dat vij deze bemiddeling niet
moeten verlenen. HD zal dit via Luid afdoen.
k. Computer
Het verkeer tuesen de computer en de terminals is dankzij een vernieuwd programma versneld. Met de plaatsing van een terminal bij .B IX
zijn er thans veertien terminals in bedrijf, welk aantal nog voor uitbreiding vatbaar is. Tenslotte deelt HAZ nog raee, dat de naslag van
bepaalde gevoelige woorden ("IDB" bijv.) middels een nieuwe voorziening geblokkeerd is.
.5. Wetsontwerp privacy en CPA
Stantssecretaris Koning heeft verklaard dat de Ministers van BiZa en
van Justitie van plan zijn in 1979 de wetsontwerpen Beecherming persoonlijke levenssfeer en Centrale persoonsadministratie (CPA) bij het
parleraent in te dionent aldus de Volkskrant van heden.
6. Bezoek hoofd LET
Het pas benoeaide hoofd LBT heeft gisteren een kennismakingsbezoek
afgelegd bij H.BVD. Hij is voornemens zowel met TVC, HB en HC als op
werkniveau contacten te leggen en te onderhouden. Voorts tneent hij
dat er klaarheid dient te worden gebracht in de doelstelling van het
LBT, daar deze in de discussies inzake het functioneren van dit team
op de achtergrond is gebleven.
- 2-

:

j

- 27. Bezoek
, Chief European Division HQ
heeft gisteren een
bezoek gebracht aan H.BVD c.s.. Het bezoek bleek te kort om van grote
waarde te kunnen zijn.
8. Taakomsehri.1vin^ KCP
«

Deze taakomschrijving gaf aanleiding tot de volgende opoerkingen:
HB

: in de algemene omsehrijving (pt. 1) alsmede in de passage gewijd aan de aard der contacten (par. I, pt. 2) dient de taak
van BOP betrokken te vorden;
HAZ : mede gezien de wens van H.BVD de KCP-functie beter in de Dienst
te orienteren (vide Aurora d.d. 5*9*1978) dient iets gezegd te
worden over de interne contacten van KCP;
HE
: in par. IV ("Voorlichting en Opleiding") dient £0 genoemd te
worden;
TVC : de beschrijving wekt de indruk dat bij KCP net primaat berust
v.w.b. het bevorderen van de samenwerking, het oplossen van
geschillen e.d.; dit is in zijn algemeenheid onjuist:voor zover
het gaat om zaken liggende in de operationele sfeer zijn HB
c.q. HC de eerstverantwoordelijke functionarissen.
HBVD : tot de protocollaire taak van KCP behoort mede de samenstelling van de door de Dienst af te vaardigen delegaties naar
officiele gelegenheden.
'r
H.BVD zal de taakbeschrijving op de hier genoemde punten doen wijzigen
c.q. aanvullen.
13.9.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 15 September 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - EC - HD - HE -H.TD - HAZ - HK
Afwezig

: K/I

1. Pamflettenverspreidin^
HB deelt raede dat de afgelopen dagen ep een 12-tal plaatsen in Ned. stenen
zijn geworpen door ruiten van gerechtsgebouwen en van huizen van officieren
van justitie. Deze stenen waren omwikkeld met een pamflet van een actiegroe
die zich aanduidt als actiegroep Willy Stoll. Vermoed wordt dat het .Rood
Verzetsfront de hand heeft in deze activiteiten.
.2. Adviescommissie terreurbestrijding
TVC voonde op 1*t.9 een bijeenkomst van de adviescie terreurbestrijding bij.
Naar aanleiding van de door HBVD ontwikkelde gedachte dat het nodig is een
samenwerkingsregeling tussen de verschillende volggroepen op te stellen wer
op voorstel van Mr. Gonsalves een werkgroep* samengesteld die zich hiermede
gaat bezighouden. Voorzitter daarvan wordt Hoofd LET, de heer
De leden worden onder meer gevonden in de contactgroep 1, een gespreksgroep
tussen de volggroepen van de politic, onder leiding van de CvP
.
Twee medewerkers van de BVD zullen van de werkgroep deel uitmaken.
3« PG-vergadering
HBVD die volgende week afwezig zal zijn vraagt om hem de gegevens voor de
PG/vergadering op 27.9 a.s. tijdig ter beschikking te stellen. Een korte
voorbespreking van de PG-vergadering vindt o'p 26.9 na Auropa plaats onder
leiding van HBVD, met HK, HB en HC.
4. Bespreking met OO&V
HBVD had op 1^.9 de gebruikelijke bespreking met de DG OO&V Mr.
,
die vergezeld was van de heren
en
. De volgende punten
werden besproken:
- Vragen PSP 2e Kamerlid Van der Spek d.d. ^.9 over contact politie Wassenaar met Iraanse Ambassade. (gesteld dus voor de verschijning van artikel
in VN d.d. 9.9.1978) Concept-antwoord dat wordt opgesteld in overleg tussen BiZa (00&V),BuZa en Justitie wordt ons toegezonden.
- Mr.
deelde mede dat hem een brief voor medeparaaf was aangeboden
door het Stafbureau van Dr.
waarin de CHI opdracht wordt gegeven alle gegevens betreffende terreurdreigingen aan de kant van de Zuidmolukkers aan Dr.
door te geven. Dit zou zijn voortgekomen uit
de laatste vergadering van de SG's van de departementen die met Kolukse
zaken te maken hebben. HBVD heeft de DG OO&V ontraden medeparaaf te verle
nen, omdat het voor de taakvervulling van Dr.
niet nodig is de
hij over terreurdreigingen wordt ingelicht en dat zeker operationele zake
buiten zijn wetenschap moeten blijven. De DG OO&V was het hiermede eens.
- De ontwerp-nota van OO&V betreffende de beveiliging van staatshoofden en
andere hoge personen wordt aangehouden, totdat een nota die de gehele
problematiek van de beveiliging zowel van de Minister als van buitenland?
persoonlijkheden behandelt gereed zal zijn. Naar verwachting zal dit over
ca. 2 a 3 maanden het geval zijn.

- 2-

- 2-

- Volggroep LKP. Mede naar aanleiding van onze opvattingen hierover zal
Mr.
nog eens overleg plegen met de DG Politic Mr.
.
Daarna zal net gemeenschappelijk advies van OO&V en BVD aan de Minister
terzake van deze aangelegenheid worden opgesteld.

15.9.1978

AURORA

OCHTEIIPBESPREKING op dtnedag 19 aepteaber 1978
Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - EC - HD - HE - HTD - HAZ - HE

Ifweeig i H.BVD - K/t

1. Aanelag?
Oisterarond 18 September IB de grote eTaluatie-cooaiaaie bij elkaar geko•en ter beapreking ran een bericht afkomstig Tan een hyateriach aandoende
Zuidmolukse dame, die beweerde dat er vandaag in Den Haag een aanslag zou
vorden gepleegd op Prinaea Beatrix. Na aapel beraad hebben de D.G.*s ran
Pelitie en OOfcV en PH.BVD besloten dat net bericht Tan onvoldoende vaarde
ia on daarop een actie te baseren.
2* Bijzondere laeten
In Terband net de a.a. TerTaldatua Tan de bijBondere lasten Traagt HK de
gegevene voor de rolgende drieaaandelijkae periode uiterlijk Trijdag
29 aeptember a.a. bij KA/C te villen inleTeren.
3. Conferentie oTer terrorlame
Volgena een bericht in NBC Handelablad Tan 12 aeptenber j.l. beeindigden
de Niniatera Tan Binnenlandae Zaken Tan Frankrijk, Zvitaerland, Italie,
Duitaland en Oostenrijk op die datua een conferentie OTer de beatrijding
Tan bet Internationale terroriane in Venen, die op ttitnodiging Tan de
Ooatenrijkae bewindaman waa gehouden. One waa oatrent deze conferentie
nieta bekend. TVC heeft het Toornenen norgen in de TREVI bijeenkomet in
Bonn Tan werkgroep I, die hij samen net HB sal bijvonen, hierorer rragen
te atellen.
k. Maxtbox
PH.BVD Tertelt enige bijzonderheden orer de Trijdag 15 September j.l. bij
one gehouden vergadering Tan Haxibox, die voor het eerat werd bijgewoond
door de heer
Tan de Luxemburgse Dienat. Verwezen wordt naar het
Teralag Tan deze bijeenkonat*
19.9-1978

i

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 September 1978
Aaavezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - PHC - HD - HE - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD - K/T

Legitimatie- of toegangsbevijzen Binnenlandse Zaken
HK deelt mede dat «en rondschrijven ran hat departement werd ontvangen
waarin wordt gevraagd of vij nog medeverkers op te geven hebben die in
bet bezit dienen te worden gesteld ran een legitimatiebevijs of een toegangsbevijs van net departement.
De BVA meldde dat al onze vervoersbeambten legitimatiebevijzen van bet
departeaent hebben* Deze zijn him indertijd ter beschikking gesteld, omdat
zij moeilijkheden ondervonden bij het doordringen in afgeeloten plaatsen
tijdens gijzelingsactiee e«d.«
PH.BVD vraagt de Aurora-deelnemers dinsdag a.s. te laten veten of zij
•edeverkers hebben Toor vie een legitimatiebevijs c.q. toegangebevijs
•oet vorden aangevraagd. Dit kan het beste vorden afgehandeld via de lijn
BVA - Dhr.
van Binnenlandse Zaken*
Trevi-bijeenkomst
TVC voonde dezer dagen een bijeenkomst ran de Trevi-bijeenkoast I te Bonn
bij* Dit leverde geen bijzonderheden op van belang roor de Aurora-verga^
dering.
TVC informeerde naar de achtergrond vain de bijeenkomst in Venen van enige
Ministers van Binnenlandse Zaken. Hem verd van Duitse zijde medegedeeld
dat dit een bijeenkomst was naar aanleiding van de arrestaties die in
onder meer Duitsland en Italie hadden plaatsgevonden. Op de Trevi-bijeenkomst was niet bekend vat de bijeenkomst had opgeleverd.
22 September 1978

AURORA

OCHTEWDBESPREKIHG op dinsdag 26 September 1978
Aanwezig : H.BVD - FBC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ - HK
Afvezig t PH.BVD - K/T - TVC

1. Talenpracticun
HE deelt mede dat er Trijdag 29 September a.s. ran 1^.00 tot 15*00 uur
een denonstratie zal zijn Tan het nieuve talenpracticum.
QeXnteresseerden zijn welkom.
2. Automatisering
EAZ maakt gevag Tan het bezoek Tan medewerkers Tan
die oTer
autoBatiseringsprojecten kwamen spreken. Er vond een interessante uitwisseling Tan gedachten plaats, waarbij de stand Tan zaken Tan de autonatisering bij beide diensten werd beeproken.
EAZ Testigt nog de aandacht op de Baut-bespreking die op naandag 2 oktober
plaatsTindt. Gezien het belang daarran hoopt hij dat alle Baut-leden aanwezig zullen zijn.
3. Publiciteit'
HK kreeg giateren bezoek Tan de
-Tertegenwoordiger, die zijn aandacht Testigde op een artikel in De Vaarheid Tan 2$ September "Wiegel
verft BVD-spionnen op Sociale Academic". Daaruit kan worden afgeleid dat
de Bededelingen die door de Directie Tan de Sociale Acadeaie Den Bosch
eijn gedaan in de Aeademieraad over de briefwisseling net de Minister Tan
BiZa en het gesprek net H.BVD en HK op 5 juli 1978 aan de Waarheid zijn
toegeleid.
De
-Tcrtegenwoordiger maakte Toorts melding Tan het contact dat
Tan Vrij Mederland net zijn Anbassade heeft gehad terzake
Tan een document "Stability Operations - Intelligence", uitgegeven door
het Anerikaanse Legerhoofdkwartier. Dit document dat al in septenber 1976
Tia de FilippQnse ambassade in Bangkok is opgedoken is een vervaleing.
Het is kort geleden (22.9.1978) ter sprake gebracht' in het Spaanse
blad El Pais. Van de zijde Tan de ambassade is Vrij Nederland erop attent
gemaakt dat het document een verralsing is.
heeft kenbaar gemaakt er een artikel aan te zullen wijden.
Het zal interessant zijn na te gaan of hij Tan het feit dat het hier een
TerTalsing betreft, melding maakt.
k. Legitimatie- of toegangsbewi.lzen BiZa (zie ook Aurora d.d. 22.9-1978 punt '
Het blijkt dat de Aurora-deelnemers geen nanen Tan medewerkers op te geTen
hebben voor wie een dergelijk bewijs meet worden aangevraagd. H.BVD zou
gaarne een bewijs hebben, waardoor hem de toegang tot BiZa zal worden
Tergemakkelijkt. HK zal de BVA vragen de zaak net de BVA-BiZa,
de heer
, af te handelen.

5. RAF
HB deelt mede dat de in het afgelopen weekend in Dortmund aangehouden
betrokken is geweest bij de schietpartij indertijd in de
Tromp-garage in Den Haag.
6.
H.BVD vertelt enige bijzonderheden over het bezoek dat hij de Torige week
aan
bracht.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.idag 29 September 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - TVC - PBC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ - HK
Afwesig

: K/T

1» Panorama
HK ontrangt gaarne de bijdragen Toor het Panorama uiterlijk woensdag
18 oktober a.s..

2.

¥
Van
werd mededeling ontvangen dat El atah heeft besloten na
het akkoord van Camp David op grote sehaal terroristische acties in.
Israel en in het buitenland te gaan ondernemen. H.BVD acht het wenselijk
dat met CRI hierover wordt gesproken en dat vordt bevorderd dat t.a.v.
bepaalde objecten verecherpte beveiligingsmaatregelen worden genomen.
•
3« Bevorderingen
H.BVD heeft deze week de heren
gedaan van nun bevorderingen tot H5.

,

en

mededeling

k. Qesprek met SG BiZa
H.BVD had donderdag 28 September een gesprek met de SO BiZa Mr. Van Dijke.
Van gedachten werd gewisseld over:
- het artikel in De Waarheid betreffende de Sociale Academic Den Bosch;
- het voorstel van OO&V betreffende de opzet van de afdeling OBZ
(Operationele Beleidszaken), hetwelk werd beoordeeld door Formatiezaken
BiZa. De heer
van Formatiezaken had hierover onlangs een gesprek
met H.BVD en met de plv. D6 Politic Mr.
. Dit vanwege de aanrakingsvlakken van de taak van OBZ met die van CRI en de BVD.
De organisatie adviesgroep van BiZa heeft nn opdracht gekregen t.a.v.
het voorstel nader te adviseren.
2.10.1978

