AURORA

OCHTENDBESPSEKIHG op dinsdag 2 januari 1979
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KT - PBC - HB - PHC - HD - HE - HTD - HAZ - .S
Afwezig : — ~ — -

1. Kamerovertredingen

PH.BVD vestigt de aandacht op het aantal kamerovertredingen in nove :~er
1978* Met droefenis wordt van het recordaantal van 28 kennis genomei .
De bekende discussie ontstaat wat hieraan kan worden gedaan. Dit OOK
gezien het felt dat het aantal overtredingen in december gepleegd
verhoudingsgewijs zeker niet minder is.
leder der Aurora-deelnemers zal binnen zijn gebied trachten het nodi-je
te doen. Het name zal meer aandacht worden geschonken aan de nacontrcle
. en aan het berispen van de overtreders-recidivisten.
Er wordt nog aan herinnerd dat de BVA enige tijd terug met de hoof den
van dienstonderdelen een bespreking over de beveiligingssituatie had,
waarbij ook de kwestie van de kamerovertredingen ter tafel kwam. De
uitwerking daarvan is nog niet merkbaar* Hoop doet echter levenl
2. Taakachikking Dienstleiding
In verband met de gewijzigde taakschikking van de Dienst lei ding per
1 januari jl. wordt een nieuw rooster voor de weekbesprekingen vastgesteld:
H.BVD
maandags
10.00 uur bespreking met EC '
1^.30 uur bespreking met HB
dinsdags na Aurora
bespreking met HD gevolgd door
bespreking met HI.
Daarna om de I'f dagen bespreking met PBC
• Deze besprekingen zullen ook worden bijgewoond door PHBVD en

K/g

dinsdags na Aurora
donderdagB 11.00 uur

bespreking met HAZ, des middags bespreking met HACD en
bespreking met HTD.

3. Afscheid PH.BVD
Nader is bepaald dat het afscheid vanwege de Minister van PH.BVD zal
worden gehouden op maandag 23 april 1979 te 16.00 uur in het restaurant
in het gebouw van het depart enent aan de Schedeldoekshaven.
Voor dit afscheid worden medewerkers van het departement en andere
relaties van PH.BVD en een aantal medewerkers van de Dienst uitgenodigd.

4.1.1979

AURORA

OCHTENDBE3PHEKING op dinsdag 9 Januari 1979
Aanvesig: HBVD - PHBVD - KT - PBC - H B - H C - H D - H E - HTD - HK
Afvesig : HAZ

1• Heutronenbom
.
HE kondigt aan dat a.s. zaterdag 13 januari in de HAI in Amsterdam een
culturele manifestatie, een eoort "kermesse culturelle" vordt gehouden,
georganiseerd door het eomitS Stop de Neutronenboa - Stop de Kernbevapeningsvedloop, op de aehtergrond waarran de CPN staat.
2. Pursue Defensie Studie Centrua
HB deelt mede, dat gebleken is dat op de lijst Tan deelneners aan de
a.s. lange cursus ran het DSC, naast drie medeverkers Tan de Dienst,
Toorkont Drs. Uijen, het PrdA Eerste Kamerlid, die teTens Toorzitter Tan
de VriendsehapSTereniging Mederland - DDR is. De drie BVD-deelneaers
sullen Tooraf oTerleggen hoe eij zich bij het begin Tan de cursus sullen
presenteren.
J. Algeaeen schema incidenten
HBVD ontTing het bijgeverkte exenplaar Tan het schema. Heat vordt toegelicht vat de bedoeling erran is. Hij Terzoekt de Aurora-deelneaers erran
kennis te nenen of het te Terkrijgen.
k. BAUT
De Toor 15 januari geplande BAUT-bespreking vordt Terset naar 1? januari
te 1^.30 uur.
11.9.1979

AUBORA

OCHTENDBBSPBEKINQ op rri.1dag 12 januari 1979
Aanvesig: H.BVD - PH.BVD - K/E - PBC - H B - f f l C - H D - H E - BSD - HK
Afvesig : HAZ

1. Relati^ met politie
HB maakt melding Tan de ontTangat Tan een eirculaire Tan de DC HP
Apeldoorn aan zijn groepaeommandanten vaarln dezen er op vorden gevesen
dat net veratrekken Tan inliohtingen aan de inliehtingendiensten (genoemd
worden de BVD en de militaire dienaten) alamede het Terlenen Tan medewerking aan ondersoeken niet dient te geschieden Toordat Toor elk onderzoek afzonderlijk contact is opgenomen met de DIB* a.
BOP heeft Ternomen dat aan dese cireulaire ten grondalag son liggen net
felt dat BVD-functionariaaen in dit district opereren sender Toorkennia
Tan de DIB. Ons ia niet bekend velke feiten sich hebben roorgedaan.
Orer de eirculaire ia met ona ook geen voor over leg gepleegd.
HB Ternam dat KCP in Terband aet deze aangelegenheid gisteren bij de
DC Apeldoorn op bezoek ia geveeat. BOP heeft gemeld dat ook andere diatrieten (Utrecht en Nijnegen) aoortgelijke ciroulairea willen doen uitgaar
H.BVD wil Toordat vij Terder enige actie plegen afvachten vat de beTindingen Tan KCP in Apeldoorn zijn geveeat.
2. Hongaarae illegal
Van Franae zijde ontringen vij enige bijzonderheden omtrent de aanhouding
op 2 januari in Parijs op Orly Tan een op een Zvitaera paapoort reizende
peraoon genaamd
. 3j onderrraging Tan de Franae politie heeft deze
Terklaard in feite
te heten en werkzaam te zijn Toor de Hongaarae
inlichtingendienat. Hij ia Toorzien Tan een eoTer-atory Tahnit Zvitaerlam
verkzaam geveeat in Weat-Duitaland en zon ook enige tijd in Nederland
hebben Tertoefd.
3* Libanon
De Mederlandae regering heeft een Terzoek Tan de 8.Q. Tan de V.H. ontTangen om troepen beaehikbaar te atellen Toor het VM-detachement in
Maaibie en Libanon. PBC vij at op de oaatandigheid dat het ter beachikking
atellen Tan troepen Toor Libanon, Hederland vat terreuractiea aangaat
Tanvege Paleatijnae Terzetaorganiaaties tot een groter aantrekkingapnnt
son knnnen maken. Van de ontmoeting die H.BVD heden in Terband met de
bijsondere laaten met Miniater Viegel heeft vil hij gebruik maken diena
aandacht op dese saak te Teatigen.
4. CVIN
Door de coordinator ia in de giateren 11 januari gehouden Tergadering Tan
het CVIN aedegedeeld dat hij op grond Tan de adTiesen die men Tan de
zijde Tan de Terachillende dienaten hebben bereikt bealoten heeft een
verkgroep te formeren ter beatuderdLng Tan de atructuur Tan het CVIN.
H.BVD heeft in dese zin een ad-riea uitgebracht hetgeen kennelijk door de
coordinator ia geTolgd.Het ia nog niet bekend velke de preoiese taakopdracht Tan de verkgroep sal sijn.
- 2-
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Deze zal bestaan uit een Tertegenwoordiger Tan de militaire diensten
(aangewesen is al de beer
Tan de LAMID), Tan de IPS (aangeweeen is
reede de heer
t chef Tan de afdeling Ververking Tan deze dienst
en een Tertegenwoordiger Tan de BVD).
H.BYD heeft kenbaar gemaakt dat hij meent dat TO or dese werkgroep medeverkers moeten vorden aangewezen die inzieht hebben in de structuur en de
samenwerking Tan.de diensten. De reeds aangewezenen Toldoen naar
•ening niet aan dit criterion.
Met de aanwijzigg Tan de Tertegenwoordiger Tan de BVD wil H.BVD vaehten tc
de taakopdracht Tan de werkgroep door de coordinator aan hen is Toorgelegd
5. MICIV
In de Teraelde CVIH-Tergadering is door de coordinator bekend gemaakt
dat hij wil realiseren dat binnenkort (in februari) een Tergadering Tan
net Ministeriele Comite Toor de inlichtingen- en Teiligheidsdiensten word!
gehouden. Dit sou dan de tweede Tergadering Tan net MICZV zijn (de eerste,
de constittierende Tergadering Tend o.l.T. de Torige Minister-President
Drs. J.. den Uyl plaats op 22 oktober 19?6).
De coordinator wil de volgende punten op de agenda Tan de Tergadering doei
plaatsen:
a. net Terxamelplan Tan de inlichtingendiensten
b. de hnidige situatie betreffende het radio intelligence werk
c. de positie Tan het VKC Tan de MAHID
d. het BVD-rapport betreffende de inwendige Teiligheid (dit wordt op
19 januari in de Commissie Inwendige Veiligheid besproken).
6* Antilliaanse gaken
H.BVD had op diens Terzoek (10 januari jl.) een gesprek met Minister
Van der Stee waarbij diens Chef Kabinet de heer
aanwezig was.
Van gedachten werd gewisseld over Antilliaanse zaken en de rraag in welk
opzicht wij Minister Van der Stee hierbij hnlp kunnen bieden.
H.BVD naar Commissie Inwendige Veiligheid op 19 januari 1979.
H.BVD gaat met Takentie Tan 20 januari - 5 februari.
In Terband daarmede wordt zijn deelneming aan de FG-rergadering die was
bepaald op 2^ januari Terzet naar 7 februari.
De bijdrage hierroor ontTangt HK gaarne uiterlijk 2 februari des middags.
8. DSC
OntTangen werd de aankondiging Tan het DSC Toor de intermitterende oursua
1979* Vastgesteld wordt dat wij geen kandidaten Toor deze cursus hebben.

15.1-1979

AURORA

OCHPEHDBSSPBEKIMO op dinodag 16 Januari 1979
Aanvesig: H.BVD - PH.BVD - K / 1 - P B C - H B - H C - H D - H E - H T D - H A Z - H K
Afwosig : —

1. Ralatia met da Politie
HK kreeg van de Chef ID Den Haagt de HlrP
het Tersoek oa te
vorden gelnfonieerd oatrent de regaling betreffende het Terstrekkeri doer
de Politie Tan criaiaele antaoedenten aan de BVD. In een eireulaire Tan
de Minister Tan Justitie Tan 1? jamiari 1959 ia bepaald dat dit dient te
gasehieden in de aangewesen geTallen*
HK naakte Tan de gelegenheid gebruik net de heer
Tan gedaehten
te wicaelen oTer de Traag of de U>-adainistratie en registratie onder de
parapluie Tan de BVD kan vordan gebraoht.
De hear
had hier vel oren naar. HK meent dat het nnttig sou sijn
op de bijaenkoaaten dit jaar m»t da politieehefa en de chefs Tan da ID'en
orer dit onderverp iets te seggen en ook enige informatie te Tersehaffen
OTer de stand Tan sakan vat betrekking tot de vettelijke regaling batreffend
de inliehtingen- en Teilighaidsdiansten.
2* PLO^congraa
PBC Testigt de aandacht op da bijaankoost Tan hat PLO, die thans in
Daaascns plaatsTindt. Volgens de beriehten in de pars sou het Democratische
Volksfront wear in het nitroarend eo«it4 Tan het PLO vorden opgenoaen en
sou het Afvijsingsfront zich self hebben opgeharen.
HK wijst op een artikel in De Volkskrant Tan haden oatrent de bijeenkomst
ia Daaasous.

17.1.1979

AURORA

OCHTENDBESPBEKIKG op vr 1.1 dag 19 Januari 1979
Aanvezig: HBVD - PHBVD - E F - P B C - H B - P H C - H D - H B - H T D - H A Z - KA/C
Afvezig : BK

1. YolOTloeg LET

De verkgroep
heeft ala eluitatuk ran haar verkzaanheden een
rapport het lieht doen zien net aanberelingen Innake da nodaliteiten ran
da taakuitToering Tan de (nog te formeren) Tolgploeg LET.
Bit rapport ia thane onderverp ran beaehouving in de AdTieacooaiaaie
Terreurbeatrijding en de ConmiBsie
. De aanTankelijke paaaage
ffl.b.t. de eoordinatie ran het rolgwerk, die bij ons Tanvege de doainante
poaitie Tan het LBT te dien aanzien nogal vat bezvaren opriep, is opnieuv
gefonraleerd zodanig dat vij er vrede nee kunnen hebben.
2. HYU

en
hebben bij de Europeae Cooaiaaie Toor de Hechten
Tan de Mena een klacht ingediend terzake Tan achending Tan tvee door het
Verdrag Tan Bone beaohermde reehten t.v. de Trijheid Tan neningaaiting
en het recht op Trije Terkiezingen.
3« Tegen Hederlfl™* gerichte Paleatijnae aotiea
De bevoordingen vaarin Arafat aiting heeft gegeTen aan zijn kritiek op
het Toomeaen Tan de Nederlandae regering de VN-troepenmacht in de
Libanon vet een Nederlanda contingent te Teraterken, beTatten een nauvelijks Terholen oproep aan Paleatijnae Terzetaorganiaatiea OTer te gaan
tot een tegen Hederland gerichte terreuractie. In dit verband zij herinnerd aan de Torig jaar op Orly plaata geronden hebbende actie die
gelnapireerd vaa door de Franae bijdrage.
k. Zuidaolukkera
De onruat in Aaaen en BoTenamilde die naar het zieh laat aanzien Tooral
in interne atrubbelingen zijn oorzaak Tindt, duurt voort.
Er zijn geen concrete aanvijzingen dat deze onruat in een gevelddadige
aetie zal culmineren.

5Een dezer dagen ia door de Dienat geaproken net
, de SoTjetroaaiache dirigent die in Nederland Terkooa te blijTen. Eij Tertelde in
relatie geataan te hebben net het KQB in die zin dat hij regelmatig
rapport uitbraeht OTer de faita et goatee Tan zijn collegae.
6. BeTolkingagegeTena Lelyatad
De landdroat ataat erop dat Terzoeken on gegeTena uit het beTolkingsregiater achriftelijk vorden ingediend; nondelinge Terzoeken vorden niet
gehonoreerd. E.BVD vijat erop dat bij de indertijd geoaakte afapraak hierontrent nieta ia bepaald. In atrijd met de afapraak ia Toorta, dat alle
Terzoeken aan de landdroat peraoonlijk aoeten vorden Toorgelegd.
- 2-
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7. Begoek : _ .
Tan
L
HBVD gaat erm»e akkoord dat
t die deal uitmaakt Tan de
delegatie in de FCB-coanissie die op 26 januari a.s. te onzent rergadert,
daags hiervoor zich door HAZ cua suis laat voorlichten omtrent diverse
aapeoten Tan de automatisering.
8* KaBeroTertredintren
HBVD stelt met droefeais vast dat hot aantal kamerovertredingen in
deoeaber - 26 - aaxaerkalijk hoger ligt dan op grond Tan de geringe
beaettingsgraad Tan de Dienst in die maand en de Tele feeatdagen verwacht
•ocht worden.
i

22.1.1979

AURORA

OCHTENDBESPREKIN6 op vrijdag 26 januari 1979
Aanwezig: PE.BVD - K/T - PBC - HB - 1C - HD - H.TD - HE - HAZ
Afwezig : H.BVD - HK

1. Demonatratie veemarkthallen Utrecht
HB attendeert op een naar vervachting massale demonstratie op 27 januari,
die georganiseerd zal worden door het CPN-gedonineerde anti-Bestek-81comitS.
2. Anti-Euro-pa bewaging
HB corrigeert een bericht in het B-veekoverzicht: de berichten over de
anti-Europa-bijeenkomsten in Brussel en Namen hebben betrekking op een
conferentie, t.w, in Namen. Het is overigens duidelijk dat er een soort
internationale van linkse en protestgroeperingen aan het groeien is op
basis van een heel pakket thema's: anti-kernenergie, anti-kapitalisme,
anti-repressie, Baskisch, lers etc. ant i-imperialisme, enz..
3. CHI-LBT-BVD
Dezer dagen vinden besprekingen plaats o.l.v. Hr. Gonsalves over de kwestie
van de vergiftigde sinaasappels en een hernieuwde aanpak van de Kerkradezaak.
*U Artikel Extra
Kennelijk zijn in een nu verschenen artike1 over Karate-Bob twee oorspronke
lijk bedoelde artikelen (over de amoureuze belevenissen van Karate-Bob en
over de BVD) samengevloeid.
wordt genoemd.
5» Kruisinga
HC deelt mede dat de heer Kruisinga binnenkort op een waarschijnlijk uitgelokte uitnodiging Polen zal bezoeken.
6.
HC geeft een bespiegeling over een door een informant opgebrachte theorie
over de benoeming van de betrckkelijk zwaarwichtige
in Den Haag:
Hij zou als een soort man-dekking bedoeld zijn tegen de Joegoslavische
ambassadeur
die naar vervachting een belangrijke rol kan gaan spele
na het verseheiden van Tito.
7« Veiligheidsonderzoeken
HD geeft informatie over de gang van zaken m.b.t. de procedurewijziging
Veiligheidsonderzoeken. In de beginfase van het overleg hierover is de BVD
betrokken geweest (1976) waarna lange tijd niets meer vemomen is, tot
toevallig eind 1978 geconstateerd is dat de behandelende commissie intussen
van de goede weg was afgedwaald (HBVD zou afloop veiligheidsonderzoek aan
betrokkenen moeten meedelen). Dit is gecorrigeerd. Er zijn echter nog
bezvaren tegen het concept dat nu voorligt i.v.m. de loskoppeling antecedent en- en Veiligheidsonderzoeken.

- 2-

- 28. Bezoek Veiligheid van de Staat
HAZ doet mededeling van het bezoek van de heren
en
die zich hebben georienteerd m.b.t. de automatiaeringsproblematiek.

,

9- Pitwiaeeling BVD-ESDECS

Overleg met ESDECE over de komet van een BVD-delegatie komt tot reaultaat:
waarschijnlijk zal e.e.a* in maart a.a. plaatavinden.

26.1.1979

AUBOBA.

OCHTEHDBESPHJJU.HG op dinsdait 30 januari 1979
Aanwezig: PH.BVD - K/T - PEG - HB - HC - ED - HK - HID - HAZ - KA/C
Afwezig : HBVD - HK

1. Schietpartij Kerkrade
Vertegenvoordigers van bet LET an Genpo Kerkrade hebben dezer dagen een
be&oek gebracht aan het BKA te Wiesbaden. Gebleken is dat de identifieatie Tan
als een der dadera n.a.w. onjuist is, doordat gebruik
is gemaakt Tan een verouderde foto Tan betrokkene.
Op grond Tan de oTereenkomst in de modus operand! met de schietpartij
destijds aan de Zvitsers-Oostenrijkse grens, waarbij naar Tast staat de
HAF-leden
en
betrokken waren, belt men
thans over naar de mening dat dit tweetal ook verantwoordelijk is Toor
de schietpartij te Kerkrade.
2. _
Afgelopen week is in Frankfurt een conspiratieTe woning ontdekt gehaurd
door het RAP-lid
. Naar aanleiding Tan haar Terklaring aan
de Terhnurster Tan de woning, dat zij Tia poste restante Amsterdam bereikbaar zou zijn, hebben CBI en LBT de nodige Toorbereidingen getroffen TOor
haar aanhouding ter fine Tan uitleTering aan de BRD.
3. FOB
Vrijdag 26 januari 1979 heeft de met de "gebruikers" Tan elk der Beneluxlanden aangeralde FCB-commissie zich onder Toorzitterschap Tan PHC
beraden over de eTentnele uitbreiding Tan het FCB. Hoewel de standpunten
aanTankelijk nogal uiteenliepen, is men er in geslaagd een zeker Toor HE
be-rredigend compromis te Tinden, dat in de Torn Tan een nota ter goedkeuring aan MAXIBOX zal worden aangeboden.
k. SoTjetrussiache Chef Personeelsdienat VN te GeneTe
De PV's Tan de Negen bij de VN te OeneTe hebben uitdrukking gegeTen aan
bun ongerustheid OTer de opvallende Toorkeur Toor landgenoten die de
SoTJetrussische Chef Tan de Personeelsdienst bij zijn benoemingsbeleid
aan de dag legt. OTerwogen wordt deze zaak op discrete wijze onder de
aandacht Tan Waldheim persoonlijk te brengen.
5. "Liefde TOor Karate-Bob op BVD beTel?"
In weerwil Tan de uitdrukkelijke toecegging Tan
, hoofdredactenr
Tan het familieweekblad "Extra", is in het eerste artikel gewijd aan de
lotgeTallen Tan Karate-Bob de naam Tan
genoemd. Evennin heeft
rich gehouden aan zijn toezegging in het artikel gewag te maken Tan
de categorischeontkenning Tan de BVD ook maar lets te maken te hebben met
de amoureuze relatie tussen
en de adjunct-directrice Tan de
Scheveningse geTangenis. Wei is hij so Triendelijk geweest de betreffende
passages Tan een vraagteken te voorzien.
- 2-

6. Kleurenfoto's
HAZ deelt mode dat op de kovende begroting een post is ingeruimd voor
de aanschaffing van een kleurenfoto-installatie. T.z.t. zal bekeken
worden of de IDE, die blijkens een mededeling aan PH.BVD cTeneens beboefte
aan zo'n inatallatie blijkt te hebben, als Bedegebrniker in aannterking
koat.

31.1.1979

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2 februari 1979
Aanwezig: PH.BVD - K/T - PBC - PHB - PHC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C
Afwezig : H.BVD - HK -

1. Iran
PHB doet enige mededelingen over een vijftal akties die Iraanse studenten,
aanhangers van de Ayatoelah, de afgelopen tijd hebben ondernomen tegen
Iraanse diplomatieke vertegenwoordigingen in West-Europa.
In ons land is net echter rustig gebleven.
PBC merkt in dit verband nog op, dat de CISNU merkwaardigerwijs nog steeds
geen ceminentaar heeft gegeven op de gebeurtenissen in Iran. Een speculatie ve verklaring hiervoor is, dat het bestuur van de CISNU door interne
politieke tegenstellingen verlamd is.
2. Bezinningsweek Warnsveld
PHB, BFA en CF hebben samen met de leden van de Adviescommissie zich te
Warnsveld een week lang bezonnen op de taak en werkwijze van deze
commissie. De uit deze bezinning resulteren.de ideeen en suggesties zullen
nader op nun nerites bekeken vorden.
3- Dreigende Palestijnse acties
Van
is het bericht ontvangen dat vier Palestijnse zelfmoordgroepen van elk zeven man op weg zijn naar West-Europa. Noch nun best emming noch nun namen zijn bekend. Alle daarvoor in aanmerking komende
autoriteiten en instanties zijn ingelicht.
k. Dreigende Zuidmolukse actie
Een groep van acht uit Assen en Bovensmilde afcomstige maar toch niet
geidentificeerde Zuidmolukkers stelt hardnekkig pogingen in het werk de
beschikking te krijgen over automatische wapens en handgranaten.

5. Legale rezidentura's van het MfS in West-Europa
In strijd met wat tot nu toe werd aangenomen beschikt het MfS thans in
West-Europa kennelijk over tenminste twee legale rezidentura's. Een
daarvan bevindt zich volgens een mededeling van
aan een medewerker
van C in Brussel; waar de ander zich bevindt is althans bij ons niet
bekend, maar dat er elders in West-Europa nog een moet zijn, volgt uit
een mededeling van
, dat "een" legal rezident van het MfS
van West-Europa (maar niet in Den Haag of Brussel) naar aanleiding van de
recente defectie van een MfS-officier in de BRD naar zijn land is teruggekeerd.
Opmerkelijk is overigens, dat
in het daarvoor toch geeigende
Minibox-forum nimmer gewag heeft gemaakt van het bestaan van zo'n legale
rezidentura in Brussel.
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- 26. H.FID
De ziekte van H.FID tlijkt ernstiger dan zich aanvankelijk liet aanzien.
Hij zal zeker vier a zee weken in het ziekenhuis moeten blijyen.
7. "Afluisteren in de gevangenis'1
Het tweede aan "Karate-Bob" gewijde artikel in de jongste editie van
"Extra" bevat - afgezien van het feit van het afluisteren zelf - weinig
schokkends. Anders dan in het eerste artikel, wordt nu echter de naam
niet genoemd.
Vastgesteld wordt, dat de beide artikelen tot nu toe geen reacties in de
perswereld hebben opgeroepen.
PH.BVD deelt nog mede, dat de Minister door hem is ingelicht.

5.2.1979

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 6 februari 1979
Aanwezig: HBVD - PHBVD - KT - PEG - HB - FHC - HD - HZ - HTD - HK
Afwezig: HAZ
1»

Grenscontrole
EC deelt mede dat wij van Mr.
van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van Justitie vernamen omtrent een
klacht van Joop Wolff bij de minister van Justitie, Mr. De Suiter, over
het feit dat vele malen wanneer hij Nederland via Schiphol binnenkomt
bijzondere aandacht aan zijn paspoort wordt geschonken.

2.

Curieussen voor ID-medeworkers
HE vraagt of het niet nuttig is wederom curcussen voor medewerkers van
de ID*en te organiseren, zoals wij ongeveer eenmaal in de drie jaar doen
Bit wordt van waarde geacht, HE kan EO verzoeken in overleg met HB en
KCP het nodige te gaan verrichten om tegen het eind van dit jaar drie
curcussen - evenveel meer wanneer dit nodig blijkt - te gaan organiseren voor ID-medewerkers.
Het lijkt aan te bevelen wederom gebruik te maken van het conferentieoord van het CNV in Garderen.

3«

Bijeenkomsten met de verbindingen
HBVD brengt naar voren dat binnen afzienbare tijd weer bijeenkorasten
met de politieverbindingen moeten worden gehouden.
KT zal dit verder raet KCP opnemen.

*f.

Perscontacten
KA/C werd vrijdag 3 februari gebeld door de journalist
van het
Nieuwsblad voor het Noorden die n.a.v. een publiciteit omtrent de afluisteracties in het kader van de strafvordering informatie vroeg naar
het aantal gevallen t.b.v. de veiligheid van de Staat. Een soortgelijk
verzoek bereikte HK via de afdeling Voorlichting van het Departement
van de zijde van Het Binnenhof.
In beide gevallen is volstaan raet de verwijzing naa£ de wettelijke bepalingen inzake het afluisteren in het belang van de veiligheid van de
Staat.

5«

Agenda
16-02-1979
20-03-1979

i

6-2-1979-

HBVD naar Maxibox in Brussel
Bijeenkomsten onder auspicien van de Hoofdafdeling D van de
Kabinetschefs van de Frovincie.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 februari 1979
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/P - PBC - HB - HC - HD - HE - HTD-- HAZ - HK
Afwezig : — -

1. Oostduitse illegal?
Heden vindt een bespreking plaats o.l.v. de OvJ Mr. Schimmel n.a.v. mededelingen door het BKA aan het CRI gedaan. Deze houden in dat de naar WestDuitsland overgelopen MfS-cfficier Stiller heeft verklaard dat een zekere
.B>
j directeur bij Hochst in Vlissingen, een agent van het MfS is.
Betrokkene heeft op 29 januari jl. kort na het bekend worden van het overlopen van de MfS-officier Vlissingen verlaten.
2. Public iteit rond bemoeienis BVD met veiligheidsonderzoek
HD brengt het artikel in Eleeviers Magazine van 10 februari jl. ter sprake,
waarin wordt gesteld dat de BVD een beslissende bevoegdheid zal worden toegekend over aanstelling van ambtenaren aan de hand van de uitkomsten van de
door de Dienst in te stellen veiligheidsonderzoeken.
In het betreffende artikel wordt gebruik gemaakt van stukken die door het
departement zijn gezonden aan de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg
en er wordt geciteerd uit het verslag van de vergadering van de Werkgroep
Overige Algemene Rechtstoestand van de Commissie van 23 noveaber 1978.
De betrokken journalist
trekt de hierboven vermelde conclusie o.m.
uit een voorstel tot wijziging van een artikel in het ARAR. Dit was door OP
onjuist geredigeerd.
HK heeft over deze aangelegenheid gisteren telefonisch contact gehad met
Mr.
van OP-AJZ en Mr. ~
van Voorlichting. Mr.
zal een
notitie over de zaak voorleggen aan de DQ OP. Hij zegde HK toe hem een
afschrift daarvan ter beschikking te zullen stellen.
Mr.
heeft bewerkstelligd dat de plv. SG BiZa Mr.
zijn fiat
gaf aan een dementi voor de pers dat gisterenavond op het ANP-net is gezet.
H.BVD neemt zich voor over de kwestie met de SG te spreken.

3.
H.BVD vernam dat wij met
een afspraak zouden hebben voor het houden
van een gemeenschappeli jk seminar bij ons op 27 en 26 maart a.s. over het
onderwerp terrorisme. Dit zou zijn besproken tijdens een contact enige tijd
terug van BFA en CF/ met
. HB en HC zullen dit nader bezien.
PQ-vergadering
H.BVD deelt mede dat de 7 februari jl. gehouden PG-vergadering niet veel
bi jzonderheden heeft opgeleverd. Men constateerde dat op het terreurfront van
een zekere rust kan worden gesproken.
CVIN
H.BVD vertelt enige bi jzonderheden over de op 8 februari jl. gehouden vergadering van het CVIN. Tot verrassing van enige deelnemers - dit mede gezien de
werkzaamheden van de zgn. Werkgroep Verwerking - had de IDB voor het eerst eer.
overzicht betreffende internationaal politieke aangelegenheden op tafel gebracht. Volgens de gegeven toelichting was dit een intern stuk van de IDB
ten aanzien waarvan de IDB-leiding het nuttig had geacht dit in het CVIN in
te brengen.
9.2.1979.

AURORA

OCHTSNDBE5PHEKING op dinsdag 13 februari 1979
•Aanv/ezig: K.BVD - FH.BVD - K/T - PEG - KB - EC - HD - HE - HTD - HAZ - RK
Afwezig:
1.

Affaire P
HC geeft enige bijzonderheden omtrent deze zaak van de naar OostDuitsland uitgeweken directeur Van Hoechst in Vlissingen-»,Hij heeft
aan Hoechst in Frankfurt schriftelijk raedegedeeld dat hij'- hoogleraarsfunctie bij de Universiteit van
Oost-Berlijn heeft aanvaard.
HX werd gisteren n.a.v. perspubliciteit hierover gebeld door de heren
(Panorama) en
(De Stem). Eij heeft nun verraoeden bevestigd dat er verband bestaat tussen het vertrek van P
naar de DD2
en het overlopen naar West-Duitsland van de medewerker van het MfS
Werner Stiller. Voorts heeft HK de hoofden Voorlichting BiZa,
,
en van Justitie,
, summier geinformeerd.

68n

2.

Cotnmis3ie Herziening Vertronvensfuncties
HD maakt gewag van de positie die door de PTT wordt ingenoraen in de
Commissie Herziening Vertrouwensfuncties. De PTT wil zoveel mogelijk
vasthouden aan het grote getal vertrouvrensfuncties dat men heeft. Deze
positie wordt gesteund door de DG PTT de heer
. Men doet dit
onder verwijzing naar de nedewerking die men de dienst geeft. HBVD beveelt HD aan in de Commissie niet het voortouw te nemen en enigssins
rekening te houden met de goede relatie die wij met de PTT hebben.

3.

Boek.le Van Meurs over de BVD
HK meldt dat nog een tv/eetal recensies betreffende het boek van
Van Keurs over de BVD zi.in verschenen t.w. in het Vrije Volk van
3.2.1979 en in Het Binnenhof van 10.2.1979. Hij zal de recensies aan
geinteresseerden toezenden.

*f.

Periodieke bespreking met 00 en V
HBVD deelt mede dat de periodieke bespreking met de DG 00 en V op
23.2.1979 a.s. plaats vindt. Het blijkt dat uit de Aurora-kring geen
punten voor deze bespreking opkoraen.

5>

3enodigden bi.1 afscheid e.d.
N.a.v. een notitie van H?Z d.d. 7.?«1979 brengt T-IBVD de vraag betreffende de aanwezigheid van familieleden, kinderen en oud-co?t-lega's bij
de viering van afscheid en onderscheidinger. ter sprake.
Hij doet dit onder verwijzing naar het standfiunt dat indertijd door
Drs. Kuipers is ingenomen, inhoudende o.rc. dat de echtgeno(o)t (e) bi.j
zo'n viering aanweeig kan zijn als dit vooraf asn'de 3VA v/ordt gemeld.
Betreffende de ^anwezj'gh'eid'/an kinderen en oud-coller<5a's stelt II3VD r.u
vast dat daartegen - aits in niet te grote aantallen .- geen hezxvaren
bestaan. Dat dient tevoren aan de 3VA te worden voorgelesd die er sich
mede accoord moet verklaren.
HBVD zal HFZ hierontrent doer, informeren. TTader vordt bezien of nog
een mededeling aan de hoofden van dienstonderdelen sal uitgaar..

- 2-

c.

BVD en veiligheidsonderzoek (zie Aurora van 9.?.1'9?9, punt ?.}
N.a.v. de publiciteit betreffende het toekennen aan de BVD van een
beslissende bevoegdheid t.a.v. de aanstellin£ van arabtenaren in vertrouwensfuncties, zi.i'n door de Kanerleden Van der Spek (PS?) en
Stoffelen (Pv.d.A) vragen gesteld aan de Minister van 3IZA.
KK en KA/C pleegden overleg over het hierop te- geven ar.twoord met de
heren Mr.
en Mr.
van CP.

13.2.1979.

AU30P.A

OCHTENDBSSP5EKING op vri.ldag 16 februari 1979
Aanwezig : PH.BVD - K/T - PBC - HB - HC - HD - HE - HTD - HK.
Afwezig

: H.BVD - HAS.

De P

-affaire

HC verstrekt enige bijzonderheden over het onderzoek in de
P
:-affaire.
HK heeft deze morgen een gesprek met de Panorama-journalist
, die n.a.v. de P
-zaak vroeg wat informatie te
mogen krijgen oratrent het verschijnsel spionage, de taak van de 3VD
en het MfS.
BVA's
HD deelt mede dat vandaag een bijeenkomst met de BVA's plaats vindt.
Binnenkort vindt voor een andere groep BVA's een zelfde bijeenkomst
plaats.
BVA Economische Zaken
HD deelt mede, dat de heer
, die de functie van DSF vervult,
heeft kenbaar gemaakt per 1 november a.s. naar het Ministerie van
Economische Zaken te zullen gaan. Hij zal daar de functie van de BVA,
de heer
, die met pensioen gaat overnemen.
Kamercoramissie
HK deelt mede dat op 27 februari a.s. de bijeenkomst van de Kamercominissie met de Minister van BiZa plaats vindt, die op 20 december 1978
door ziekte van Minister V/iegel niet kon doorgaan.
De agenda voor de vergadering is onveranderd gebleven.
Wettelijke regeling Inlichtingen- en Veilisheidsdiensten
HK en KA/C hebben hedenmiddag een gesprek met Dr.
over
de reacties die binnen het departement van BiZa zijn opgekomen n.a.v.
het ontwerp I en V.-diensten. De reacties zijn afkomstig van de
DG 00 en V, de DG OP en van de chef Grondwetszaken.
Op 2 maart a.s. vindt een gesprek plaats met medewerkers^van 00 en V
onder wie de heer
. 00 en V heeft om een principiele discussie
gevraagd aangaande relatie Politie-BVD.

16.2.1979.

AUHORA

OCHTENDBSSPR3KING op dinsdag 20 februari 1979
Aanwezig : K.BVD - FH.BVD - K/T - HB - PHC - HD - HE - HTD - HAZ - EK
Afviezig
1.

"

t
2.

: ?BC

Nieuwe cursus bi.1 EO
HE deelt mede dat op 5 maart bij EO voor het eerst een cursus wordt gegeven
die het midden houdt tussen de basiscursus en de summiere inleiding^scursus
voor nieuwe oedewerkers. De cursus zal J> weken duren. De cursusstof is gecomprimeerd uit de basiscursus. Er treden hoofden van dienstonderdelen op di
lets over hun dienstonderdeel vertellen en er zijn ook een tv/eetal gastdocei;
ten t.w. de oud-medewerkers de Keren
en Visser.
Na deze cursus zal tot een evaluatie worden gekomen met de bedoeling om vast
e stellen o f i n d e toekorast meer"dergelijke cursussen zullen worden gegevert
Raad van Europa
HK ontving van 00 en V een brief van de Minister van BiZa aan zijn ambtgenoten van BiZa en Justitie betreffende een voorstel van de SG van de Saad van
Europa tot het houden van een conferentie van Ministers belast met de zorg
voor de openbare veiligheid. De onderwerpen die op deze conferentie zouden
moeten worden besproken komen sterk overeen met hetgeen al in Trevi ter tafe
is geweest. Dhr.
van 00 en V wil gaarne onze opinie over het voc
stel vernemen.

3.

Nieuvsblad van het Noorden
HK had gisteren contact met dhr.
, adjunct hoofdredacteur van
het Nieuwsblad van het Noorden. Bij hem waren vragen opgekomen betreffende
de nieuwe Sovjet-ambassadeur
. Hij vroeg zich af waarom in Nederlan
/ zwaar een man van zo'g' kaliber was geplaatfi Hij had vernomen dat hij een KG3-fune
tionaris zou zijn. HK heeft de heer
gevraagd bij gelegenheid eens
bij ons langs te kooen om hierover van gedachten te wisselen.
k.

Kamerovertredingen
Het jaaroverzicht van de BVA over 1978 betreffende de karaerovertredingen en
het overzicht over januari 1979 zijn aanleiding tot een gesprek over de oorzaken die aan het grotere aantal in vergelijking tot 1978 ten grondslag liggen en over de vraag wat ter verbetering van de situatie kan worden gedaan.
Geconstateerd wordt dat de kamercontrole door een raedewerker van een afdelir
nadat de college's zijn vertrokken niet meer plaatsvindt. Betv/ijfeld wordt
of die kamercontrole veel bijdraagt tot de beveiligingssin, hoewel vastgesteld moet worden dat het getal der overtredingen daardoor omlaag aal gaan.
Het toepassen van sancties, b.v. een disciplinaire straf, zal waarschijnlijl;
geen groot effect hebben, ondat er zich niet zoveel recidive gevallen voordoen.
Het tot gelding brengen van de kamerovertredingen bij de beoordeling zou to*
een ongelijk effect kunnen leiden omdat de frekwentie van de beoordeling
t.a.v. de medewerkers niet gelijk is.
Na het beraad voelt H.BVD er het meest voor in te gaan op een suggestie van
HB die op het volgende neerkomt.

- 2-

- 2-

Na een kamerovertreding krijgt de betrokkene daarvan eer. schriftelijke mededelir.;:
van H.BVD met het verzoek zich terzake schriftelijk te verantwoorden. Bit zal
door middel van een formulier kunnen geechieden. De invoering van deze nieuve aav
pak zal bekend worden gemaakt in een circulaire van H.BVD aan het personeel. Daa:
in zal er op worden gewezen dat de formuiieren in de PD's zullen worden geborgen
en dat zij bij de beoordeling kunnen worden betrokken. Voorts dat wanneer niet 03
korte termijn effecten blijken tot een verplicht systeen van kamercontrole zal
worden overgegaan. HK zal de BVA vragen een ontwerp-circulaire op te stellen.
EAZ zal EPZ omtrent e.e.a. informeren. Ket ontwerp van de circulaire ean het personeel zal door de BVA aan HPZ worden voorgelgd alvorens het aan H.BVD wordt aangeboden. H.BVD zal zorgdragen dat de Commissie van Overleg wordt geihforme^erd.
Nog even ter sprake komt hoe het met "het koraen en gaan" staat. De algemen1 indruk is dat de werktijden redelijk worden aangehouden en dat op dat punt thans
geen behoefte aan een enquete bestaat.

20.2.1979,

AURORA

OCHTENDBESF3SKING op vr 1.1 dag ?3 februari 1979
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/T - PHB - PHC - HD - HE - ETD - EAZ -HIT
Afwezig : P3C

i
1.

Agent provocateur
In verschillende bladen verschijnen beschouwingen en artikeles over
het optreden van agent provocateur in drugzaken en de vraag in boeverre dat geoorloofd is. PHB vestigt de aandacht op een artikel in
het Algemeen Dagblad van heden over Rossige Ben in Rotterdan. HC op
een beschouwing van Professor Enschede in het Algemeen Dagblad van
22.2. HK maakt gewag van een artikel in Nieuwsnet van 1?»2 van de har.d
van
Michel Thoraassen die in een interview met EC van PC
V'an Doesburg uit Utrecht ook op dit onderwerp komt.
Gezien het belang van dit onderwerp voor onze Dienst zal HK t.a.v de
rechte'lijke uitspraken waarover gewag gemaakt wordt eens nadere informatics inwinnen.

2.

Raad van Europa
Naar aanleiding van 00 en V ontvangen brief van de Minister vac 31iZa
aan zijn ambtgenoten van BiZa en Justitie betreffende een voorstel
van de SG van de Raad van Europa tot het houden van een conferentie
van Ministers belast met de zorg voor de openbare veiligheid heeft
HK dhr.
gewezen op de doublure die dit met TB3YI oplevert.
Van de Raad van Europa maken 12 landen deel uit die geen lid van. de
• -E.G. zijn. Mr.
van Justitie zal over deze aangelegenheid cor.tact zoeken met de DG Europese Samenwerking bij B^.Za.

3.

P

affaire

HK ontving van de journalist J. Reichhart van Panorama het artikel
dat deze betreffende de Petras-zaak opstelde met gebruikmaking van
een aantal door ons verstrekte gegevens. Hij heeft de betrokken journalist kenbaar gemaakt geen bedenkingen te hebben. Reichhart vertelde
HK zijn belevenissen bij een bezoek aan Oost-Berlijn alvaar hij contact had met een familielid van P
.
k.

Anti Europa-beweging
PHB geeft een uiteenzetting over de verschillende groepen in de zogenaamde anti Europa-beweging.

5.

CdK-vergadering
In de gisteren gehouden CdK-vergadering bracht rle GdK Gelderlacd
Mr. Geertsena de kwestie ter sprake van het niet verleaen door de dir*
van medewerking terzake van afluisteractiviteiten die rcen vilde onderneraen , garicht op de woning van het echtpaar dat enige tijd terug in
Groenlo een verpleegster in gijzeling had genoraen. H.BVD heeft gev.'er.3r
op de wettelijke bepalingen (art. 139- " van W. van S.) en op 'net fe5.(
dat het niet gewenst is afluistermiddelen in handen te geven van men
sen &i-& daar niet mee:- om kunnen gaan.

- 2-
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H.BVD ondervond bijval op deze punten van de kant van de SG die de
vergadering bij afwezigheid van de Minister voorzat en van de Cdl'
Zeeland Mr. Boertieva,
6.

Gesprek met Mr, Van Eijkern
HK had een telefonische gedachtenwisseling met Mr. Van Eijkern var
Justitie over de stand van zaken betreffende de wettelijke regelin
ter bescherraing van persoonsgegevens (de zgn. Wet Koopraans) en cUwettelijke regeling betreffende de i- en v.diensten.1 HK zal hierc*
een nader gesprek hebben met Mr.
. Bezien zal worden of hr
gewenst is deze een uiteenzetting te laten houden over de probler
tiek van de Wet Koopmans t.a.v. de adrainistratie van de BVD en c?.Politic en de toegang van de dienst tot andere overheidsadminist:tie* Bit zou dan kunnen geschieden voor een kleine kring van medic
workers van de dienst en raogelijk ook in de bijeenkomst met de .
Hoofdcommissarissen op 1 mei a.s.

23.P.1979

AUROSA

OCHT3NDSSSPRSKINC op dinsdag 2? februari 1979
Aanwezig : H.BVD - FH.3VD - K/T - HB - HD - HE - HC - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PBC

1.

Volggroep LET
HK stelt aan de Dienstleiding en de Direct iehoof den B en C een ver
slag ter beschikking van de vergadering d.d. 19 januari 1979 '->••
inzake de Observatie-eenheid LET, benevens een concept van een
nota van de IX5 Politie aan zijn Minister over hetzelfde onderwerp.

2.

Eandleiding bij gijzelingen
H.BVD ontving^van Justitie de handleiding bij gijzelingen, die
onder auspicien van de ASTA is opgesteld. De verdeling van de vijf
exemplaren wordt als volgt vastgesteld: HK, HB, HC, H3, HTD.

3.

Mutaties bij het departement
H.BVD deelt mede dat Drs. Molleman (thans 2e Kamerlid van de _•-•..
Pv.d.A) per 1 ciaart is benoemd tot Hoofd van de Staf Coordinatie
beleid t.a.v. minderheidsgroepen en woonwagenbewoners.
Dr.
, die deze functie vervulde, keert terug naar zijn
plaats van coordinator betreffende bestvrarsaangelegenheden.
De heer
, tot nu toe directeur van de Telders Stichting
is benoead tot Hoofd van het Bureau SG, in plaats van Drt
die zich voorbereidt op zijn taak van Directeur-Generaal
Binnenlands Bestuur.
Contact met de ID3
H.BVD deelt mede dat op^1 maart a.s de heren
_
, plv Hoofd,
, af deling Fersoneel en
tevens af deling Operation,
Mr.
, afdeling Verwerking, een orientatiebezoek aan de
Dienst komen brengen.
's-Morgens zullen H.BVD en K/T hen voorlichten, des middags zal
dhr.
een aantal technische objecten bezoeken, o.m. de
afdeling G en de Fotosectie.

SBP
In verband met het vertrek van PBG zal H.BVD per 1 maart tijdelijk
SB? onder zijn hoede nemen, dit in afwachting van een nader beraad
over de toekomstige taak, de organisatie en de plaats in de Dienst
van SBF.
Dit beraad zal aanvangen nadat klaarheid is verkregen omtrent de
taak van SBP m.b.t. het CVIII. Sen kleine werkgroep samengesteld
uit de heren
(Lamid) , Van Doeveren (3VD) en
(IDB)
verricht een studie betreffende afbakening van de gebieden uaarmee
de in het CVIN vertegenwoordigde diensten zich bezighouden. Hierbij
zal ook de taak van SBP t.a.v. het CVSN worden betrokl:en.

6.

5PD
28 februari kont Dr.
meen gesprek.
27.2.1979.

op besoek bij H.BVD voor een alge-

AURORA

OCHTSND3SSP3SKING op vri.ldag 2 aaart 1979
*

Aanv/ezig : H.3VD - K/T - H3 - HC - HD- HE - HTD - KK
Afwezig

1.

: PH.BVD - HAZ

CPN

HB deelt mede dat het komende weekend een vergadering 'van het Partijbestuur van de CPN wordt gehouden, waarin het nieuwe beginselprogramma
in discussie wordt gebracht.
^^

2.

Bezoek van 3VA*s
HD deelt mede dat vandaag een tweede groep BVA's bij ons op bezoek komt.

3.

Lamid
EK bracht gisteren, semen mat F~l, een bezoek aan de heer
, chef
van de sectie Veiligheid van de Laaid. Gesproker. uerd over de aanwijr.in£
van de Defensie (Lamid) raedewerker voor het contact net ons terzake van
de
-actie.
Voorts over het ter beschikking stellen van nedeverkers van de BVD in
buitengewone omstandighedeu voor het vervullen van een liaisonfunctie
bij de Lamid.
Dhr.
zegde toe daarover binnenkort een notitie aan ons te sullen
zenden.

Jf.
een gesprek.
^_

Gesprek net de Secretaris-Generaal - BVD en toegang tot overheidsadministraties
Op 28 februari jl. had H.BVlJ-'aet de Secretaris-Generaal, Mr. ?. van Dij!c
Aan de orde kwamen onder meer moeilijkheden ervar^bij het verkrijgen
van gegevens uit bepaalde administraties.
H.3VD maakte gewag van
- sijn gesprek met professor
, de Secretaris-Generaal van Cnderwijs en .'Jet-enschappen betreffende het verkrijgen van gegevens uit de
administratie betreffende de studiefinanciering.
- de afspraak die hij met dhr.
, landdrost van de Zuidelijke
IJsselmeerpolders heeft gemaakt voor een gesprek op ^ april net deze
over het verstrekken van gegevens uit het bevolkingsregister.
- H.BVD heeft HS gevraagd een opgave te verstrekken betreffende raoeilijl-:
heden in het recente verleden ervaren bij het verkrijgen van gegevens
uit bepaalde administraties.
H.BVD vraagt zich af of het niet nuttig zou sijn te trachten in het
ontverp van Wet betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
een wettelijke verplichting voor overheidsadministraties op te nemen
om aan de BVD bij de uitvoering van de taak van de Dienst gegevens te
verstrekken. Dan zou t.z.t. kunnen blijken of de Tweede Kamer bereid
is dit te accepteren. Zou dit niat het geval sija dan komt in politic:
vast te staan dat men ons die bevoegdheid niet wil seven en ;ian iaar
in =reval van een verwijt van falen van de Dier.st op worden gevesen.

- 2-

EX herinnert eraan dat HE enige tijd terug een overzicht ter beschikking heeft gesteld van de adaiinistraties die wij geregeld raadplegen.
EK sal daarop terugkoraen omdat hij behoefte lieeft aan wat aanvullende
informatie betreffende ons belang en de fi^uentie van raadpleging.
HK zegt dat hij contact heeft opgenomen met llr.
over de uitzonderingspositie toe te kennen aan de BVD t.a.v, de Vet Koopmans en
de bepalingen terzake van de adrainistraties van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten in het vetsontwerp en over de toegangsraogelijkhedezi
van de Dienst tot overheidsadministraties.
Hij zal hierover een gesprek hebben met de heren
en
op 8 maart a.s.
5.

Agenda
23 maart

2 maart 1979.

1^.00 Aurora i.p.v. zoals gebruikelijk om 9-00 uur.

AURORA

OCHTENDBESPSEKIMG op vri.ldag 5 .fenuari 1979
Aanwezig: H.BVD - K T - P B C - H B - P H C - H D - H B - H T D - H A Z - H K
Afwezig : PHBVD

1. Schevenings Verzetsfront
HB maakt melding van het ontstaan van een groep zich. noemend Schevenings
Verzetsfront, die in relatie staat met de Eekena. De groep heeft zich
gemanifesteerd door activiteiten (brandstichtingen en dreigbrieven)
gericht tegen medewerkers van bouwbedrijven die bemoeienis hebben met
herbouw van Scheveningen.
2. Bespreking met S.G.
Op 9 januari a.s. te 11.30 uur heeft H.BVD de periodieke bespreking met
de S.G. BiZa, Hr. P. van Dijke. Van belang zijnde punten verneemt H.BVD
gaarne tijdig tevoren.

8.1.1979

AUBOEA

OCHTENDBESPREKING op dinsdae 6 maart 1979
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/T - PHB - HC - HD - HE - HE
Afwezig : H.TD - HAZ

'
*

j

*•

-j>* 'r ' * •
1. Bijeenkoast in Breda

•

<

:,;.;-

•

.

PHB deelt nede dat het afgelopen weekend in Breda de onder PSP-auspicien
belegde bijeenkoast "Kijk uit roor de BVD" plaatsrond.
Als sprekers traden op het Tveede Kamerlid Tan der Spek, de VN-journalist
Budie ran Meurs en een medeverker ran Mr.
De laatste sprak orer de BVD en het rerschoningsrecht.
2« BVD-ronBelpraktijken
. ; ,,K v ,
- P H B deelt vede dat na net uit elkaar rallen. Tan de eoaBisaie die ranwege
de Stiehting St.udentenhuisTeeting in Utrecht een ondernoek noest inetellen
naar zgn. BVD-ronaelpraktijken nu een nieuve conmissie is geformeerd.
Dexe moot niterlijk over twee maanden rapport omtrent haar bevindingen
uitbrengen. .' ' [ "-f."- ^v-i^";' : •' '
'
5. Perscontacten
HK. krijgt hedenniddag ter kennismaking op bezoek de heer
adjunct-hoofdredacteur van het Nieuwsblad Tan het Noorden.

t

k. Agenta proTocateura (zie ook Aurora 2^.2.1979)
HE Troeg de heren
en
resp. chef ID-Amsterdam en
Rotterdam on authentieke stokken op grond waarTan de publiciteit is ont•taan oTer de agents proyocateurs die de politic zou inzetten bij drug- .
,'\. . ].'-:'-^:'./'••/: (..'^ ..>/"'" V v
• ' - ' ' ' . ' ' ' "
"
'
5. Kabinet ." "/"'". "":;|;J,:.'.'; , £:' ; - ; •' '" '•"
• ' ''
' H.BVD deelt mede dat per 1 aei 1979 bij ons in dienst treedt Mr.
.
Hij wordt als jnridisch medewerker bij het Kabinet ingedeeld. Hij is zoals
bekend enige tijd werkzaam geweest bij de Teiligheidsgroep Tan de LUID.

6-3.1979

ATTROHA

OCHTENDBESPRBKIHG op vr 1.1 dag 9 maart 1979
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/T - HB - EC - HD - HE - HTD - HAZ - HK.
Afwezig

1.

""'

2.

~~

/ oTer

3.

: —

Mato
Ter sprake ko»t het oTerlopen naar de DDR Iran
, aedeverkster ' 'bij het Nato-bureau Cotmcil-operationaf vaaronder ook het Situation Centre
ressorteert•
De Direetie C heeft het BfV on nadere inliehtingen ge-rraagd, aaar Ben
wisten daar niet reel Beer dan uit persberichten bekend was. De zaak is in
handen van het BKA.
H.BVD zegt de indruk te hebben dat het BfV reel Binder dan rroeger bij dit
soort eaken betrokken wordt, dit ongeacht het feit dat de Justitie-autoriteiten in Doitsland Teel eerder met spionagezaken te aaken hebben gezien
de strafbaarheidspositie.
De rraag ko«t nog op of Tan zulk soort gerallen door de Maro sehaderappor.ten worden opgeaaakt, die ter kennis van andere instanties, bijT. de reiligheidsdiensten worden gebracht. Seen van de Anrora-deelneaers herinnert dat•
dit laatste ooit is geschied.
K/T brengt naar roren dat in het CVIN gisterem de vraag is opgekoaen of
in rerband »et het gelaedeerd zijn ran Nato-geheiaen op het gebied ran
oefeningen_de thans in gang zijnde oefening Vintex wel aoest worden voortgezet* De coordinator *eende dat deze noest worden beeindigd.
Informatie-Terzoeken van Marid en Luid
HD restigt er de aandaeht op dat hea gebleken is dat de Marid en de Laid
de laatste tijd met gebrvikaaking ran het fiches-systeea, checieups vragen
betreffende journal1sten die gerraagd hebben eq. zijn bepaalde militaire
objeeten t.b.f. reportages te mogen bezoeken* Hij heeft de Tertegenwoordigers van deze diensten gisteren in het Inforaeel OTerleg kenbaar geaaakt
dat dit niet juist is en dat zttlk soort check-ups zeker niet in de; routinesfeer kunnen worden gevraagd.
Hen is ook gebleken dat de diensten de plaatselijke politic gegcvens verzoeken I/L. journalisten*
H.BVD wil deze zaak in de wekelijkse bespreking aet D nader aan de orde
stellen*
CYIM
K/T deelt mede dat in de 8 aaart gehouden CVIN-Tergadering is aedegedeeld
door Hoofd Lajiid dat een Cl-functionaris is geplaatst bij het Unfil ''
detacheaent in Libanon. Deze zal rapporteren Tia de ailitaire attache-in
Daaascus* Erentuele zaken Toor ons Tan belang zullen aan ons worden doorgegeren.

k.

TH Delft
HK kreeg een telefoontje Tan Drs.
, die de zorg hesrYt voor
buitenlandse stagiaires, gastdocenten e.d. bij de TH Delft.

- 2-

Door een Tajech, genaamd
, was hem medegedeeld dat deze op 6 Mart Jlbezoek had gehad van ie»and van de Security*
Drs.
had hat voornemen hat College ran de TH daarover te informeren.
HK heeft hen toegezegd te zullen nagaan of de BVD met deze zaak te maken
heeft en heeft hem gevraagd de iaformatie aan het College van Bestuur nog
even aan te houden.
5.

Peracontacten
HK had op 6 maart Jl. een orienterend geaprek met de heer
,
Binds enige tijd ala opvolger ran dhr.
(deze ia bij de gijzelingaactie in de trein betrokken) benoemd ia totalgemeen hoofdredacteur Tan het
Nienwablad Tan het Noorden.
De aanlelding tot het geaprek was de belangatelling Tan dhr.
voor
de peraoon Tan de nieuwe SOT jet ambaaaadeur,
.

6.

Mutatiee
H.BVD atelt de Aurora-deelnemera een eirculaire ter hand vaarin wordt aangekondigd dat dhr.
de vacature Tan H.ACD, die per 1 noTember 1980 zal
/ hij ontstaan, zal gaan vervullen. Per die datum wordt/ala HPZ opgevolgd door
Drs.
, thana werkzaam op het bureau van de Secretaris-Generaal
BiZa.
De heer
komt per 1 juli a.a. naar de Dlenat om zich op zijn nieuve
funetie voor te bereiden,
H.BVD zegt dat deze verplaataing moet worden gezien in het licht van het
atreven om ook functionariaaen op centrale plaataen in de Dienat te doen
rouleren, dit met het oog op een grotere flexibiliteit in de Dienat en de
carriere-mogelijkheden van de betrokkene.
7.

Bezoek van Sir
, hoofd K? 6 van 11.00 tot 12.30
uur ronde tafelgeaprek onder leiding van H.BVD, waaraan zullen
deelnemen HB cq. PH.B, HC e.q. PH.C, HE, HTD en H.KEB.
28 maart
Bezoek van de Directeur/generaal Tan de Zweedae dienat*
dhr.
en Tan het Hoofd Tan de Zweedae Teiligheidadienat
dhr.
.
Programma wordt nog nader vaatgeateld.
16 maart - Bezoek van PH.BVD en K/T aan Washington en aanalnitend van
30 maart.
aan Ottawa.

9 maart 1979.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 maart 1979
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/T - H B - H C - H D - H E - H T D - H K
Afwezig : HAZ

1. NATO (Zie Aurora 9 maart 1979« punt 1)

'^~

HD heeft enige informatie ingewonnen over de schade die door het
overlopen naar de DDR Tan
is ontstaan. Van de zijde ran
het Nato Office of Security verd hem medegedeeld dat de schade nogal
meevalt. Van de beer
die de Belgische National Security
Authority vertegenwoordigt vernam hij dat er toch zeer belangrijke
schade meet zijn ontstaan. HBVD leest enige zinsneden voof uit het verslag van de Nederlandse permanente vertegenwoordiger, opgemaakt
betreffende een bijeenkomst onder presidium van S.6. Luns van de
PV's waarin over het geval
werd gesproken.
2. BVD en Vet Koopmans (Zie Aurora 2 maart 1979* punt *Q

^"~

HK en KA/C hadden op maandag 12 maart een gesprek met de heren
Mr.
en Mr.
van Justitie. Gefilosofeerd werd over de
vraag hoe in de Vet Koopmans een bepaling kan worden opgenomen die waarborgt dat de BVD toegang blijft houden tot de overheids- en andere
administraties en registraties waaruit wij gegevens nodig hebben.
Mr.
verklaarde bereid te zijn voor een kleine kring van medewerkers een uiteenzetting te geven over de Wet Koopmans en de problematiek die deze voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met zich kan
brengen. De datum daarvoor is bepaald op 6 april a.s. te 11.00 uur.
Er werd ook nog gesproken over onze gedachten om de administraties en
registraties van de inlichtingendiensten in verband met de werkzaamheden
die zij voor de BVD verrichten onder onze hoede te brengen. Dit zou dan
met zich kunnen brengen dat de Wet Koopmans op deze administraties niet
toepasselijk is. De beide Justitie-heren zagen wel mogelijkheden voor een
dergelijke constructie.
3. Mr. Roethof
HK kreeg een telefoontje van het lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
Mr. Roethof. Deze belde n.a.v. een artikel in De Volkskrant van
20 februari jl., waarin melding wordt gemaakt van een mededeling van de
Amerikaanse Minister van Justitie Griffin Bell dat hij het voornemen
heeft de totstandkoming van een wet te bevorderen waarbij de Amerikaanse
inlichtingendiensten ook voor het afluisteren van in het buitenland
wonende Amerikanen toestemming nodig zouden hebben van een federale
rechter.
De heer Roethof wilde weten hoe dit te rijmen viel met de Nederlandse
wetgeving. HK heeft hem gezegd dat voor het afluisteren,door de BVD
bepalend is wat staat in het Wetboek van Strafrecht t.w. dat dit alleen
wordt verzbcht wanneer zich een situatie voordoet waarin het afluisteren
noodzakelijk is in het belang van de veiligheid' van de Staat.
**• TH-Delft (Zie Aurora 9 maart 1979. punt *Q
HK^krijgt hedenmiddag bezoek van Drs.
, international guest
coordinator bij de TH-Delft. Hij komt praten na.v. de benadering van de
Tsjechische stagiair
op 6 maart jl..

- 2-

5- Justitiebezoekers
H.BVD deelt mede dat op 11 april te 1^.30 uur voor een orientatie bij
ons op bezoek komt de heer
t plv. van de Algemeen Inspecteur
van de Rijkspolitie. H.BVD zal nagaan of net mogelijk is bij deze
orientatie ook Mr.
van de Directie Politic van Justitie

aanwezig te doen zijn.
6. BVA
H.BVD deelt mede dat de heer
van EIX de functie van
vaarnemend BVA zal gaan vervullen. Het is niet mogelijk gebleken
hiervoor een medewerker van het Kabinet te vinden.
7. Agenda

- Aurora van 2? maart wordt verplaatst naar woensdag 28 maart te
09.00 uur.
- Werkgroep Nato Special Committee komt bijeen op 20 en 21 maart.
In deze werkgroep die de samenstelling van het Half Yearly Review
verzorgtt zullen in de toekomst als BVD-vertegenwoordigers HB en HC
optreden. Aangezien dezen op de vermelde data niet kunnen, zullen dan
optreden PHB en BCP.
f

15-3.1979

AURORA

OCHTENDBESPREKING op Trijdag 16 maart 1979
Aanvesig : E.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HAZ - KA/C.
Afwezig : PH.BVD - K/T - HK.
1.

^"

/gegevens aan

Publicatie Volkskrant

Ondanks een intermentie ran HK bij de redact!* is in de Volkakrant
Tan 1^ aaart j.l. een artikel verschenen onder de kop "BVD houdt
lijsten bij van ongeorganiseerden". Blijkens dit artikel draagt het
Toormalige PPR-kamerlid Van Qorktim kennis ran een aan de ID1a gezonden
BVD-circulaire van 5 maart 1965, waarin meegedeeld vordt dat ondertekenaars ran vrije 11joten moeten vorden behandeld ala mensen die een
abonnement hebben op links of rechts extremistisehe bladen.
Als besttrarslid van net Informatiecentrum Ondernemingsraden heeft
Van Gorkum zijn aisnoegen hieroTer geuit in een brief aan Minister
Albeda. Naar Terwaeht zal one om commentaar gevraagd vorden.
HB deelt mede, dat tot 1971 bedoelde gegevens Inderdaad warden Tastge*
legd vet net doel leden of sympatisanten Tan de CPH te traceren. Hede
door de opheffing Tan de anti-cooaunisten-claustile in 1972 en de daardoor mogelijk gemaakte "intrede-politiek" Tan de CPH in het NW Terloren deze/betekenis en werden sindsdien niet meer vastgelegd; bij de
eonTersie Tan de kartotheek zijn de nog bestaande gegeTens eruit gelichi
Op grond Tan beleidsoverwegingen heeft H.BVD destijds besloten de
betreffende eireulaire niet te wijzigen.

2.

Internationaal congres linkse adToeaten
Van
ontTingen wij een Terslag Tan het op 3 en k aaart j.l. te
Hoensbroek gehouden Internationale congres Tan linkse adTocaten. Van
Mederlandse zijde verd hieraan deelgenomen door
,
en
.
Doel Tan het congres was te komen tot een nieuve Internationale Tan
adToeaten die zich inzetten Toor de Terdediging Tan politieke gevangenen. Door Terdeeldheid t.a.T. de vraag of de aktiTiteiten prioair
gericht moeten zijn op de BRD "als brnggehoofd Tan het Amerikaanse
imperialisme" dan wel zich ook dienen nit te strekken tot die Westeuropese landen die het "Dnitse model" hebben oTergenomen, is dit doel niet
bereikt. Besloten is op 21 april a.s. te Brnssel opnieuw bijeen te
komen.

3.

Stichting Macht en Elite
De Stichting Macht en Elite belegt op 17 maart a.s. te Soestdijk een
congres gewijd aan het thema de tweehonderd belangrijkste Nederlanders.
Als sprekers zullen optreden
en
.

^~

- 2-
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If.

Bezoek Baaken
Vernomen werd dat twee Baakiache leden van de Cortes, die hierin de
politieke arm van de ETA vertegenvoordigen, in ons land zijn en o.m.
bet voornemen zouden hebben een bezoek te brengen aan Minister Wiegel.
Omtrent net doel hiervan tast men in bet dniater.
BK beeft bet bureau van de Secretaria Generaal ingelicht.

5.

"Onkruit"
HB doet enige mededelingen over "Onkruit", een uit de Vereniging van
Dienatveigeraara voortgekomen groep die "de oorlog verklaard beeft
aan bet leger" en wiena leden principieel veigeren een beroep te doen
op de Vet Qewetenabezwaarden. "Totaal-dienatweigeraara" dus.

6.

Qeeprek Minister Wiegel met Manusaaa
Dezer dagen heeft Minister Viegel een geaprek gehad met Manuaama.
Laatatgenoemde heeft zijn doel - een erkenning van de politieke
aapiraties van de Zuidmolukkera - niet bereikt.

?•

• journaliat Panorama
beeft
van de Ooatduitae Ambaaaade benaderd met
bet verzoek een interview te mogen hebben met '
, de
onlanga naar de DDR gevluchte NAVO-medewerkater.
De bedoeling hiervan is, aldua
, het faaciatiache ver leden
van Lttna nader te belichten.
zal nagaan of het verzoek
ingewilligd kan worden.
Root: Op 16 ^ttft* 1979 hebben HK en KA/C met
geaproken n.a.v.
de Stiller/P
affaire.

8.

Agenda H.BYD

27-3-1979
30-3-1979

Trevi, Parija
Beapr eking met
,
Zuidmolnkae aangelegenheden.

• en

over

Gedurende de afwezigheld van PE.BVD en K/*T zal H.BVD zelf de wekelijkai

beaprekingen voeren met HTD en HAZ.
De Aurora van 27-3-1979 wordt verachoven naar 28-3-1979t 9«00 uur.

16 maart 1979-

-rrijdag 23/3 om 14.00 uur

AUROHA

OCHTENDBE3PHEKINQ op dinsdag 2O maart 1979
Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afwesig

1.

: PE.BVD - K/T

VKA

H.BVD dealt aede, dat da heer
zal worden Toorgedragen
OB «et ingang van 1 oktober 1979 te worden gedetacheerd bij de VNA
ale oprolger van de heer
, die naar Ifederland terugkeert.
2.

TH Delft
HK had op 13 »aart j.l. een geaprek Bet Drs.
international
guest coordinator van de TH in Delft. Hij heeft alleen te maken set de
begeleiding Tan buitenlandse afgestudeerden, die een stage blj de TH
koaen doorbrengen.
Buitenlandse studenten Tallen onder een andere instantie.

Afacheid PH.BVD
Programma is als Tolgt sanengesteldt
Vrijdag 20 april

20.00 uur

feestaTond, Julianakazerne

Maandag 23 april

16.00

- 17-30 uur

afscheidsreceptie in restaurant
Tan hat Ministerie voor relatij

uur

dienstafseheid EO-ruimten
gebouv 15*

Donderdag 26 april 10.30

20 Baart 1979-

AURORA

OCHTENDBESPEEKING op vri.ldag 23 maart 1979
Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD- HE - HTD - HAZ - HK.
Afwezig

1.

: PH.BVD - K/T.

Aanslag op Britse ambassadeur
Qesproken vordt over gegevens n.b.t. de moord die gisteren 22 maart jl.
OB 9.00 uur bij diens residentie verd gepleegd op de Britse ambassadeur
en diens 19- jarige butler
. Er is gisterenavond in Brussel een
moordaaxxslag gepleegd in de directe omgeving van de ambtswoning van de
Britse Permanente Vertegenwoordiger bij de NATO.
Een Belg, die in de onmiddellijke omgeving van de woning van deze ambassadeur woonde, is door middel van pistoolsehoten gedood.

Een medeverker van BFA is gisterenavond naar Brussel gereisd om zieh bij
omtrent deze zaken nader op de hoogte te stellen.
H.BVD maakt nog gewag van een contact dat hij gisteren met de DG Politic
Mr.
had betreffende een demostratiefreJcaeJbtkifltgflatbetreffende
de IRA, die enige tijd terug bij de Britse anbassade of consulaat in
Amsterdam plaatsvond. Hierover zijn contacten geweest met de ID Amsterde
later met de ID Den Haag.
2.

Zuid Molukkers
HC meldt dat het komende weekend door de Politie huiszoekingen vorden
gedaan bij enige Zuid Molukkers i.v.m. het vermoeden dat daar vapens
sullen vorden aangetroffen.

3.

Zaak
HK deelt mede, dat hij op k maart contact heeft opgenomen met de Hoofdofficier van Justitie in Rotterdam, Mr.
. Dit nadat ons bekend
was geworden dat een nieuwe dagvaarding tegen
c.s. was
uitgebracht. Hij heeft Mr.
~
kenbaar gemaakt dat/van ons nog enige
dienstverlening wordt verlangd, wij daarvoor beschikbaar zijn.
Mr.
behandelt de zaak. Mr.
zegde toe dat ons
een exemplaar van de dagvaarding ter beschikking zal worden gesteld.
De behandeling voor de rechtbank is bepaald op *t april a.s..

V«

Bijzondere lasten
De vervaldatum van de bijzondere lasten is 23 april a.s.. Mede in verband met de Paasdagen wordt verzocht de gegevens uiterlijk 2 april a.s.
bij KA/C te deponeren. H.BVD wil zijn rondgang bij de Ministers maken
in de week direct na Pasen.

/ als
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5»

/in het

Kamerovertredingen
H.BVD constateert dat het aantal overtredingen over februari 10 bedraagt
HiJ meent dat niettemin meet worden voortgegaan met de circulaire aan
het personeel, waarmede de BVA bezig is.
HK deelt mede, dat het concept, zoals overeengekomen, in handen is
gesteld van HPZ om adries.
H.BVD beveelt aan in de circulaire ook een passage op te nemen waarin
erop wordt gewezen dat de kwestie van de kamerovertredingen wordt gezier
als een gemis van beveiligingszinen/algemeen gesproken en ook dat
aandacht dient te worden gegeven aan andere inbreuken op de security.
HiJ denkt hierbij aan het praten over dienstzaken op plaatsen en in
situaties vaar dit niet moet geschieden.

6.

Begroting 1980
H.BVD keurde dezer dagen de hem voorgelegde begroting voor 1980 goed,
Er is een verhoudingsgewijs kleine stijging in het totaalbedrag en het
totaal aantal personeelsleden. Wij blijVen daarblj.;i echter onder de
gestelde normen.

7.

DG-overleg
H.BVD nam op 21 maart jl. deel aan het overleg met de DQ's 00 en V en
Politic, de zgn. Grote Evaluatiedriehoek.
Gesproken werd over de beveiliging Tan de bewindslieden. Men ging mee
met de door H.BVD nitgesproken gedachte dat het niet wenselijk is de
rubrieken waarin de bewindslieden m.b.t. hun kwetsbaarheid zijn ingedee]
ter tafel te leggen in de Ministerraad.
Verder word gesproken over de beveiliging van Israelieche, Egyptische
en Amerikaanse objecten en personen i.v.m. het maandag 26 maart a.s. in
Washington te tekenen rredeaverdrag.
Voorts werd van gedachten gewisseld over de situatie onder de Zuid
Molukkers en de activiteiten van
en
i.v.m. het
"congres" Macht en Elite.

8.

Mr. Qonsalves.
H.BVD had een gesprek met Mr. Qonsalves. Hierbij werd een tour d'horizor
gemaakt betreffende het terrorisme.
De rerwachting bestaat dat Mr. Gonsalves tegen September 1979 zijn
fnnctie van coordinerend Officier t.a.v. terroristische zaken zal neerleggen en dat hij dan zal worden opgevolgd door Mr. Blok,OvJ in
Den Haag.

23 maart 1979*

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 28 maart 1979
^
»
Aanwezig: B.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.AZ - HK
A^wezig J PH.BVD - K/T

1. Moord op Britse ambaasadeur (zie ook Aurora dd. 23-3-1979i punt 1)
H.B geeft enige bijzonderheden over wat ons van Belgische zijde is medegedeeld over de activiteit van de
, verband houdende met een bedreiging van een hoge Britse functionaris in Belgie. Voor zover wij hebben
kunnen vaststellen heeft
daaromtrent geen mededeling gedaan aan de
Belgische politic of de Rijkswacht. Dit kan ertoe hebben bijgedragen dat
op 27 maart een verhaal in De Telegraaf is verschenen, waarin wordt gesteld
dat de Nederlandse BVD inlichtingen heeft achtergehouden en dat daardoor
mogelijk de moord op
in de avond van 22 maart in de directe
omgeving van de woning yan de Engelse diplomaat
, had kunnen worden
voorkomen.
HK heeft over dit bericht contact opgenomen met de Telegraaf. Hij kreeg
kontakt - de heer
ligt in het ziekenhuis - met de heer
,
verbonden aan de hoofdredactie. Hij heeft deze erop attent gemaakt dat
geen navraag bij ons is gedaan t.a.v. het vermelde in het Telegraafbericht betreffende de Dienst. De heer
heeft HK toegezegd hem nader
te zullen informeren.
2. Bomaanslag in Parijs
H.C maakt gewag van de bomaanslag op een hotel van Joodse studenten in
Parijs, waarbij veel slachtoffers vallen te betreuren. De PLO heeft kenbaar
gemaakt het met de aanslag niet eens te zijn.
H.C vraagt zich af of de Saiqa de hand in deze aanslag heeft gehad.
3-

Trevi
H.BVD woonde dinsdag 27 maart jl. in Parijs een Trevi-bijeenkomst van
hoge functionarissen bij. De Duitse gedelegeerde verweet Nederland geen
bericht te hebben gezonden omtrent de aanslag op de Britse ambassadeur in
Den Haag. Dit leidde tot een reactie van de kant van de heer
, die
erop wees dat als sensitieve gegevens aan Duitse instanties ter beschikking worden gesteld, deze korte tijd daarna in Der Spiegel verschijnen.
HK vestigt de aandacht van H.BVD erop, dat wij ook in het Trevi-circuit
een bericht over de aanslag op de Britse ambassadeur hebben doen uitgaan.
H.BVD was dit jammer genoeg niet bekend.
De teneur van de gang van zaken in Trevi gaat in de richting van een
zoeken naar meer samenwerking tussen de politie-instanties, waarbij het
element samenwerking politic en veiligheidsdiensten meer op de achtergrond
komt. Er zal in de tweede helft van 1979» wanneer het voorzitterschap bij
lerland komt te berusten, een ministersbijeenkomst in Dublin worden gehouden.

28-3-1979

xx

SSB83S

OCHTENDBESPREKINQ op vri.lda* 30 maart 1979
Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HK.
Afvezig
1.

: HAZ - K/T.

Moord op Britae ambassadeur (zie ook Aurora 28.3»1979» pt. 1.)

H.BVD wordt bevestigd
dat van onze kant geen
informatie is achtergehouden die van waarde had kunnen zijn ter
voorkoming van de moordaanslag op de Britse ambassadeur in Den Haag.
HK vernam van de Brusselse correspondent van de Telegraaf de
heer
dat hij het gegeven betreffende het achterhouden van
informatie door de BVD, zoals vermeld in het Telegraafartikel van
27 maart,heeft gekregen van de generale staf van de Hijkswacht in
Brussel, van het Franstalige deel daarvan. HB brengt nog in herinnering dat hij via CHI bij de Rijkswacht een vraag heeft gesteld
omtrent de herkomst van het bericht in de Telegraaf en dat hij dat
ook aan de heer
van
heeft gevraagd.
2.

Cubaans echtpaar
HC meldt dat een Cubaans zeevarend echtpaar politiek asiel heeft
gevraagd bij de politie Amsterdam. Het zijn een derde stuurvrouw
en een matroos van een Cubaans schip dat al enige tijd in Amsterdam
ligt. Vij hebben een gesprek met hen gehad waarbij interessante gegevens werden verkregen omtrent de D6I.
De vrouw is vroeger bij het Ministerie van Marine in Havanna werkzaam geweest. Vij zullen deze informatie aan
ter beschikking stellen met verzoek om een check-up.

3«

Zweeds bezoek
Gesproken wordt over het bezoek van de heren
, hoofd van de
Zweedse politie en
, hoofd van het security department.
Het leverde voor ons geen bijzonderheden op.

**"•

Bezoek aan Washington
PH.BVD teruggekeerd van zijn bezoek aan Washington vertelt het een
en ander over de inleidingen die dslar werden gehouden. Hij verkreeg
een interessant beeld van de visie van CIA op het Midden-Oosten,
de situatie in Iran-en de partijtop van de STJ.
Aangekondigd is dat
van de
-station zal worden
opgevolgd door
, die een expert is in Oosteuropese zaken.

30 maart 1979-

