
AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 3 .lull 1979

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.AZ - EK
Afwezig : ——

1. Overval in Qroningen
PH.B vertelt enige bijzonderheden over de overval die vrijdagmorgen
29 juni jl. ward gepleegd op het Gemeentehuis in Groningen. Twee gemaskerde
mannen maakten zich met gebruik van een vuurwapen meester van kk bianco pas-
poorten, waarna zij zich met behulp van een gestolen auto uit de voeten maak-
ten. Door een gelukkig toeval slaagde de politie in Delfzijl erin de twee
mannen ca. een uur later aan te houden. Zij bleken identiek aan de heren

en , die beiden in relatie staan met het Rood Verzetsfront. Laatst-
genoemde vertoeft ten huize van de familie Eekens, hetgeen voor de politie
aanleiding was een huiszoeking bij het echtpaar te doen. Daarbij werden verder<
bezwarende stukken aangetroffen.
De Justitie heeft het voornemen de beide betrokkenen, waarvan als de
hoofdfiguur meet worden aangemerkt, over ca. zee weken te berechten. Als hun
raadsaan zal optreden de bekende •

2. Oostduitse illegal

H.C meldt dat afgelopen zondag 1 juli des middags in Bonn is aangehouden een
medewerker van het MfS, die reeds geruime tijd onder eenvalse identiteit in
Vlaardingen verbleef. Zijn echtgenote die, eveneens van een valse identiteit
voorzien, zijn zorgen deelde, is te Vlaardingen op grond van de bepalingen
van de Vreemdelingenwet voorlopig in hechtenis genomen.
Het wachten is nu op het verzoek van de Duitse autoriteiten tot een verzoek
om rechtsbijstand, hetgeen dan een huiszoeking op bevel van de rechter-
commissaris kan mogelijk maken.

3. Palestijnse dreiging

Naar aanleiding van overigens vage berichten omtrent mogelijke acties van
Paleetijnse zijde tegen olie-installaties in het Europoort-gebied, vindt
hedenmorgen bij de CRI een bespreking plaats van politie-autoriteiten (o.m.
van Rotterdam), vertegenwoordigers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
BVI'a van enige grote bedrijven.

3.7.1979



Aurora

OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 6 .lull 1979

Aanvezig: H.BVD - PHB - HC - HD - PEE - HTD - HAZ - HK.

Afweslg : PH.BVD

1. CPU PB-zltting

Al.a bijzonderheden ran de laatate PB-zitting ran de CPK meldt PHB dat
de CPN ««n wat vriendelijker positie gaat innemen t.a.v. de PSP. Dit
gezien de constatering aan CPN-zijde dat de Trotskische elementen uit
de PSP zijn verdwenen. Van deze benaderlng is in De Waarheid melding
gemaakt. is benoemd tot politiek secretaris.

2. Homanov-lintje
PHB vertelt enige bijzonderheden over zijn gesprek met Dhr.
(Direct ie Europa On2e- ) betreffende het lintje Tan Romanov. No vest i
heeft op een intelligente wijze gereageerd op Heldrings artikel in de
NEC van 25 jnni jl. Men heeft Heldring gepakt vanwege twee elementen
in zijn verhaal die hij er mogelijk zelf bij heeft gebracht, t.w. dat
de onderscheiding na het vertrek van Romanov zou zijn verleend en dat er
in de Sovjetpers melding van is gemaakt.
Beide gegevens stonden niet in het artikel Nouvelles Atlantiques van
8.6.1979. Zij zijn door BuZa niet medegedeeld aan Mr. Heldring en ook
niet vermeld in het berlcht dat wij aan BuZa hebben gezonden.
H.BVD gelooft niet dat de beantwoording van de vragen van de Kamerleden
Verkerk en Ploeg BuZa veel moeilijkheden behoeft op te leveren.

3. Affaire Khan.

HC meldt dat men er niet in geslaagd is Mevr. Khan te interviewen. Zij
bleek al vertrokken. Er heeft wel een langdurig gesprek met de broer
van Khan plaatsgevonden. Dit heeft echter vrijwel geen nieuve gegevens
opgeleverd. HD zegt dat het rapport van de Onderzoeksgroep hedenmiddag
in concept ter beschikking van H'.BVJX vordt gesteld.

k. Ooetdnitse illegal (zie ook Aurora 3.7.1979. punt 2)

HC meldt dat de in Vlaardingen in bewaring verkerende echtgenote van de
Oostduitse illegal heeft medegedeeld in Daisbttrg te zijn geboren. Na de
oorlog is zij met haar ouders naar Oost-Dnltsland gegaan, alwaar zij
- naar zij toegaf - in dienst van het MfS is getreden.
De politie Vlaardingen blijkt een brief betreffende de aanhouding van
betrokkenen verzonden te hebben aan de Oostduitse ambassade. HK vraagt
zich af waarom dit nodig was.
HC verteIt nog enige bijzonderheden over hetgeen wij bij wijze van bemid-
deling deden ter bespoeding van het aeeepteren van het Daitse verzoek
om Internationale rechtshulp. Dit verzoek is gistermiddag door de OvJ
ontvangen. Het heeft mogelijk gemaakt dat heden in de woning van het
echtpaar in Vlaardingen een hulszoeking plaatsvindt.

5. Actie van de PSP

Ingevolge de aanbevelingen die zijn gedaan in het PSP-blad Bevrijding
van 2 juni 1979* n.a.v. onze aanbevelingen aan de politie van 19&5 en de
eirculaire over de PSP van 1? december 1966, die in handen zijn gekomen
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van Dr. Van Gorkum en door hen in die van de heer Van der Spek, vragen
gesteldiLdoor Gemeenteraadsleden in Breda en in Utrecht.
Breda is door one reeds van advies gediend. Terzake van de beantwoording
oveii de in Utrecht gestelde vragen had HK gisterenmiddag 5 juli, een
gesprek met CvP .

6. CYIN

De gisteren 5 juli des aiddaga gehouden CVIN-bespreking was levendiger
dan vroeger, omdat de Hoofden van de diensten zelf een toelichting gaven
t,a.v. de rapportage door de diensten ingebrabht.
Hoofd Lamid, Dhr. , vertelde enige bijzonderheden over de relatie
van Eoofd 63 (Operaties) van North Ag in Monchen Gladbach, die

/ dienst diensten heeft verleend aan de Oostduitse inlichtingen/ Vastgesteld is
dat hij inzage heeft gehad van alle gegevens betreffende de in het kader
van de Forward strategy t.z.t. nit te voeren verplaatsingen van Neder-
landse troepen (I LK) naar Noord Duitsland. Dhr. heeft in Monchen
Gladbach net samengewerkt.
Hoofd Marid vroeg nog eeris de aandaeht voor de taken van de Marine op de
Nederlandse Antillen. Op grond daarvan is men geinteresseerd in alle
gegevens die een nedreiging voor dit Koninkrijksdeel knnnen inhouden.
Hoofd Laid, Dhr. , wordt opgevolgd" door Dhr. .
Kolonel gaat de plaats innemen van Kolonel , thans Hoofd
sectie Inlichtingen bij de Defensiestaf.

7. KCP
H.BVD heeft KCP gevraagd zijn taakbeschrijving nog wat aan te passen i.v.n
de indertijd door de Aurora-taring gemaakte opmerkingen. Voorts om een
voorstel te doen inzake een taakscheiding tussen KCP an KCP II.
KCP II beendigt namelijk binnenkort zijn interne stageperiode en is dus nu
gereed om voor het werk van KCP te worden ingeschakeld. Het ligt wel in
de bedoeling dat KCP II zich nog buiten de Dienst oriente«rt bij een
aantal diensten en instellingen. Mogelijk kan hij dit doen samen met KA/,
KCP is gevraagd de nodlge voorstellen niterlijk 20 augustus 1979 bij
H.BVD op tafel te leggen.
H.BVD zegt dat HAZ vanwege de organisatorlsche aspecten ook bij e.e.a.
zal worden betrokken.

8. PHE

PHE, die 18 juli naar zijn nieuwe bestemming vertrekt, spreekt een kort
woord, waarln hij dank uitspreekt voor de collegiale samenwerking.
H.BVD wenst hem van harte het beste toe in zijn nieuwe functie bij de VNA.

6 juli 1979-



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 10 juli 1979

Aanwezlg : H.BVD - PH.BVD - FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK.

Afwezig : ——

1. Nieuwe campagne tegen de nentronenbom*

FHB geeft enige toelichting ten aanzien van de nieuwe neutronenbom
aetie die de CPN bezig is op te zetten. Ditmaal wordt de actie in
net bijsender vanuit de DDR gestinraleerd.
Er vinden geregeld gesprekken plaats tusaen SED-functionarissen en
•edewerkers Tan de CPN.

2» Ooatduitse illegal.(tie ook Aurora 6.7.1979t punt k)

De vrijdag 6 Juli 1979 in Vlaardingen gehouden huiszoeking &eeft
/code enig/materiaal opgeleverd. De waarde daarvan zal nader moeten

worden bekeken. EK had samen net CD gisteren telefoniseh contact
met Dhr. , waarnenend CvP Vlaardingen en net Merr. ,
plaatsvervangend hoofd Officier ran Justitie in Rotterdan.
Qesproken werd met beide over publiciteltsaapecten van de zaak en
met Hevr. over de mogelijkheid van de overtredlng van
artikel 98. Het tot nv toe gevonden materiaal wijst er niet op dat
een dergelijke overtreding zal worden vastgesteld.

3* Kamerovertredingen«
H.BVD conatateert met droefenis dat in juni een groot getal kamer-
overtredingen heeft plaatsgevonden* Dit ondanks de invoering van
bet verantvoordingsfommlier. Het blijkt dat de brief jes vaarop
dagelijks aan de leiding van net betreffende dienstonderdeel de
overtreders worden gemeld niet meer worden rondgezonden.
HK zal dit met de BVA opnemen.

J*. GespreksgroeTi betreffende OBZ,

Oeaproken wordt over onze deelneming (PHB en DOB) aan de gespreka-
groep die zich gaat bezig houden met de taakafbakening tusaen
OBZ-OO en V, CRI en BVD.
Er vindt heden een voorgesprek van PHB en DOB met de heer

van OBZ plaats.

10 juli 1979.



AURORA

OCHTENDBE3PBEKING op dinsdag 17 foli 1979

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - HC - HD - HTD - HK.

Afwezig : HAZ - HE.

1. Chilenen
PHB fflaakt gewag van gesprekken die met warden gevoerd over
het beleid dat deze dienet t.a.v. de Chilenen voert. In het Ver-
enigd Koninkrijk is beslist dat geen Chilenen meer zullen worden

toegelaten.
In het standptmt van vindt FHB steun voor onze benadering
t.a.v. de Chilenen. Naar aanleiding hiervan ontspint zich een
disenssie tussen HK en HD over het begrip"en andere gewichtige
belangen" vastgesteld in het KB van 1972 in artike1 III, 1.
HD vestigt. de aandacht op interpretative?.van dit begrip indertijd
gegeven door Commissle van Herwaarden en de Commissie .
Hij meent dat bij "gewiehtige belangen'* alleen kan worden gedacht
aan grote belangen op finaneieel en econonisch terrein . HK is de
••ning toegedaan dat gewiehtige belangen van buitenlands~beleid
hieronder dienen te worden begrepen. H.BVD gelooft dat het nuttig
zou zijn dat HK en HD nun gedachtenwisseling voortzetten en dat
zij t.z.t. van de uitkomst daarvan getuigen.

2. Oostduitse illegal (zie ook aurora 10 juli 1979«punt 2)

HK meldt een gesprek te hebben gehad met de heer
DAZ/BnZa over de uitgeleiding van Mevr. .
De DS PZ de heer had kenbaar gemaakt zich erover te ver-
bazen dat de betrokken vrouw zonder meer naar de DDR was uitgeleid
en dat van Justitie-zijde generlei aetie was genomen i.v.m. de over-
treding van 231 van Wetboek van Strafrecht (in het bezit zijn
van een vals paspoort).
HK heeft de heer op onderhandae basis een ulteenzetting
over de toedraeht van de zaak gegeven. HiJ heeft daarbij gesteld
dat Justitie heeft nagegaan of er gronden waren om op te treden
op grond van artikel 98 e.v. Wetboek van Strafrecht, doeh dat die
niet aanwezig bleken. Voorts dat men het beter vond de vrouw en
haar 1-Jarig kind, nadat van de zijde van de DDR-Ambassade identi-
teitspapieren waren geproduceerd in de gelegenheid te stellen naar
de DDR te vertrekken.
HC maakt nog gewag van het feit dat de ambassadeur van de DDR eind
vorige week heeft kenbaar genaakt bij BuZa op bezoek te willen
komen i» verband met vragen die hij deponeerde betreffende de moge-
lijkheid van vervolging op grond van artikel 2J1 Wetboek van Straf-
recht; de publieiteit die had plaatsgevonden en de eventuele rela-
tie tussen de Nederlandse en de Westdnitse veiligheidsdienst.
HC sluit niet uit dat deze vragen verband houden met het contact
dat de heer met HK zocht.

17 dull 1979-



AURORA

OCHTENDBESPREKIHO op vri.ldag 20 juli 1979

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - HD - HTD . HAZ - HK.

Aftrezig : HC - HE

1. Romanov-lint je (zie ook Aurora 6 juli 1979< punt 2)

PHB vestigt de aandacht op een comment arier end artikel betreffende
/die nc* lintje van de heer Romanov, de publicaties/daarover in de

Nederlandse en de Sovjet-pers (Novosti)plaatsvonden en net ant-
woord terzake van de Minister van BuZa op vragen van Kamerleden.

2.

PHB meldt dat gisteren, in Nijmegen is aangehouden na betrapt te
zijn op een winkeldie fatal. Hij bleek in net bezlt van atoffen die
kunnen dienen om ontploffingen te veroorzaken. Bij een later onder-
zoek ran zijn auto bleken daarin nog meer stoffen daartoe geaehikt
aanvezig te zijn. is aangehouden*
Er vindt heden een huiszoeking plaats in zijn won ing in Rotterdam
en in een hnis in Nijmegen waarin hij vertoefd heeft.

3. Geaprek met OBZ (gje ook Aurora 13 Juli 1979 » pnnt 2).

PHB meldt dat net gesprek dat hij samen met de heer voerde
met Dhr. van 00 en V over de taakafbakening met de BVD

tot een poaitief resultaat heeft geleid. Door de deelnemer van AD en
0 wordt een verslag van net gesprek gemaakt.

k. Affaire Khan (zie eok Aurora 26 Juni 1979* punt 2).

Het rapport van de (BVD-)onderzoeksgroep dat op 10 juli jl. aan de
inter depart eraent ale werkgroep werd aangeboden is naar HD mededeelt
onder ogen gebracht van de PG Amsterdam. Deze heeft kenbaar gemaakt
in het rapport vel strafbare feiten te zien. De vraag komt op hoe
het rapport in handen van de PG is gekomen. Ons is niet bekend dat

dit ingevolge een beslnit van de interdepartementale werkgroep is ge-
schied. HD houdt het voor mogelijk dat dit^bnderhandse basis is
gebeurd door toedoen van het lid van de werkgroep Mr.
van Just it ie.
H.BVD vindt dat wanneer de Commissie hiertoe niet heeft besloten
het in handen stellen van het rapport aan de PG op zijn minst pre-
matuur kan worden geaeht.

5. Visumprojekt.

HAZ meldt dat het automat iserings visumprojekt goed verloopt.

6. Controle op visa van Oosteuropese landen.

HK meldt een telefoniseh contact met het lid van de Tweede Kamer
Dr. Roethof op 1? en 18 juli. Eerst vroeg Dr. Roethof 6f wij
enige bemoeienis hadden met een incident dat zich bij een grens-

post had voorgedaan toen een Marechaussee belangstelling toonde voor
een boek -i*- van Chroets jov dat iemand die de grens passeerde in
zijn bezit had. Dr. Roethof had hierover een brief ontvangen van ee
partijgenoot-ambtenaar die vanwege zijn ambtenaarsschap de zaak
niet open behandeld wenste te zien.

- 2 -
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/(Lamid en Luid)
en de IDB en
buitenlandse
diensten,

HK heeft medegedeeld zich niet te kunnen voorstellen dat wij daar
enige bemoeienis mee hebben gehad en hot ook onnogelijk te achten
gezien de terughoudende opstelling Tan betrokkene hierop verder in
te gaan.
HK inforneerde op diens Terzoek Dhr. Roethof omtrent de positie Tan
de Marechaussee. Aangezien hij verwachtte dat Dhr* Eoethof daze
zou opbellen heeft hij Dhr* Tan de Koninklijke Marechaussee
op de hoogte gesteld. Later bleek dat Dhr* Roethof, inderdaad tele-
fonisch contact met de Koninklijke Marechanssee heeft gezocht al-
waar hij terecht kwam bij de Qeneraal . In dit gesprek
is de kvestie Tan de relatie tnssen de BVD en de Koninklijke Mare-
chaussee en het aandacht schenken aan visa Tan bepaalde landen aan
de orde gekonen.
OP 18 jnli is Dhr* Roethof hierop bij HK teruggekoraen. Deze heeft
hem toen geinformeerd over het feit dat over het registreren Tan
Tisa Tragen zijn gesteld door Dhr. fiflS&hoffan over het antwoord van
de toenaalige Minister Tan Justitie, Mr. Polak, dd. ̂  decaber 1968.
VerTolgens heeft hij de aandacht Tan Dhr. Roethof gevestigd op het
feit dat op 29 april 1970 door de Tweede Kamer een motie is vervor-
pen waarin de Regering werd gevraagd on in het vervolg geen aan-
dacht meer te schenken aan door buitenlandse atttoriteiten in pas-
poor ten gestelde Tisa. Dhr. Roethof zei dat hij waarschijnlijk in
de brief Tan zijn partijgenoot aanleidlng zal vinden on Tragen aan
de regering te stellen.

7* Relatie BYD Marid.

H.BVD en PH.BVD hadden samen met KCP een gesprek met het nieuwe
hoofd Marid . Deze vroeg zich af of de samenwer-
king tusaen Marid en de BVD nauwer kon worden.
Als uitkomst Tan het gesprek is overeengekomen dat bij ons zal wor-
den nagegaan vat de inhoud is Tan de samemwerking met Marid. Dit
zal Toornamelijk betrekking hebben op het werkterrein Tan B, C, D
en TD. Aan Marid-zijde wordt een soortgelijk onderzoek Ingesteld.
H.BVD heeft KCP gevraagd het onderzoek bij ons te Terrichten en
hem daaromtrent de rapporteren.
Nadat de onderzoeksresultaten aan beide zijden ter tafel liggen zal
tunnen worden Tastgesteld of er een **intensivering Tan de samen-
werking tnssen BVD en Marid mogelijk is.

8. BVD en relatie met andere diensten.

Mede naar aanleiding Tan het gesprek met de heer
en ook vanwege enige andere voorvallen is H.BVD tot de vaststelling
gekomen dat het-vooral omdat het hem aan een totaal overzicht
ontbreekt-nuttig zou zijn een inventHrisatie te maken Tan het be-
stand Tan onze relatie met andere diensten t.w.: de twee andere mi-
lit air e\/ waarvan Tertegenwoordigers in Den Haag zijn ge-
accrediteerd. Het ligt in zijn bedoeling dit onderzoek op te dragen
Toor wat de Nederlandse diensten aangaat aan KCP en betreffende de
buitenlandse diensten aan H.KEB.
Hij zal-hedenmiddag KCP mededelen en vraagt HK H.KEB na diens terug-
keer Tan Terlof op 3O juli a.s. te informeren* De bedoeling is dat
wordt nagegaan
- welke gegeTens worden uitgewisseld en op welke niveau dit geschiec
- welke afspraken er ten aanzien van de sam^werking en mogelijk de
comptmtie^bestaan en in hoe verre deze in de praktijk worden na-
geleefd.

PHB merkt nog op dat vooral wat de buitenlandse diensten aangaat -
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bet nut tig zou zijn te we ten waar nun -%faaai bun behoeften aan in-
formatie liggen.
H.BVD zegt dit dat dit aan de orde kan komen wanneer wij zelf
fen inzlcht hebben gekregen in wat zich in het relatie-bestand
van ons nitgezien afspee^ •->

9. Agenda.
H.BVD ia vanaf 23 juli 1979 tot 20 augustus 1979 met verlof afwe-
zig.

20 Jnli 1979.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dincdae 2k .lull 1979

Aanwezig: PH.BVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK

Afvezig : H.BVD

1. Postduxtse illegal (zie ook Aurora 17 juli 1979, punt 2)

HC had een gesprek met de heer van BuZa over de uitgeleiding
van mevr. . Deze maakte op dezelfde wijze waarop de heer

dit tegenover HK deed, de bezorgdheid ran de DG PZ
de heer kenbaar over het felt dat t.a.v. deze vrouw van Justitie-
zijde generlei actie was ondernomen. HC heeft geantwoord in dezelfde
geest als dit eerder door HK was gedaan.

' HC deelt mede dat op 18 juli het echtpaar , waarvan de man een
beroeps-korporaal bij de Luchtmacht is, in Oost-Duitsland werd aange-
houden op verdenking van militaire spionage. Zij zijn korte tijd daarna
vrijgelaten onder verwijzing naar de goede relatie die er tuesen de
DDR en Nederland bestaat. Vat de aanhouding aangaat wordt een samenhang
met het geval niet waarschijnlijk geacht. Mogelijk is de vrij-
lating wel in verband te brengen met de vriendelijke wijze waarop van
Nederlandse zijde mevr. is bejegend.

2. Vragen Roethof (zie Aurora 20 juli, punt 6)

HK leest de vragen voor die d.d. 2O juli door de heer Roethof zijn
gesteld. Hij heeft al advies gevraagd aan HC t.a.v. deze beantwoording.
Het volgende wordt vastgesteld:

- H.ACD zal worden gevraagd vast te leggen wat wij t.a.v. het verwerken
van Oosteuropese visa op dit moment doen;

- HC en HD zullen een opinie geven over het nut van deze activiteiten;
- HAZ zal bezien weIke mogelijkheden tot verwerking en tot het uit de
administratie verwijderen bestaan met behulp van de automatisering.

Aan HK zal 31 juli hieromtrent worden bericht.

3« Verantwoordingsformulieren overtredingen beveiligingsvoorBChrift

PH.BVD deelt mede dat door H.BVD en hem de volgende procedure t.a.v.
deze formulieren wenselijk wordt geacht.
Na het inzenden van het verantwoordingsformulier van betrokkene bij
H.BVD wordt dit aan de BVB ter kennisneming gezonden. Daarna wordt het
formulier opgelegd in de administratie van het betrokken dienstonderdeel
opdat het desgewenst kan worden gebruikt bij de beoordeling. Dit zal met
zich brengen dat de formulieren ca. 2 jaar dienen te worden bewaard.
Als zij niet bij de beoordeling tot gelding worden gebracht, kunnen zij
worden vernietigd. Anders dienen ze bij het beoordelingsformulier te
worden geborgen in het PD.
HPZ wordt hierover geinformeerd.

2̂ .7.1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2? .lull 1979

Aanwezig : PH.BVD - FHB - HC - HD - HE - HAZ - HK.

Afwezig : H.BVD - BTD.

^

1. Romanov-lintje (zie ook Aurora 20 juli 1979< punt 1)

PHB dealt mede dat in het Algemeen Dagblad gisteren een bericht
verscheen waarin werd gemeld dat de redaktie van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in Hoskou had vernomen dat, in de zomer van
1978 aan de Sovjetambassadeur in Den Haag, Romanov een ere-speld
is uitgereikt in verband met zijn werk ter bevordering van de
samenwerking tussen de landen.
Blljkbaar is dit de Russische bijdrage tot de ontknoping van de
kwestie van het lintje van Romanov.

2. Huiszoeking bi.1 familie Eeken.

"*~ PHB attendeert op berichten deze week in verschillende kranten
over de huiszoeking bij de familie Eeken, Eij acht de mogelijkheid
aanwezig dat van politic- of Justitiezijjde hierover mededelingen
zijn gedaan.

/ van Justitie îj vend aanleiding, de Officier/Mr. Gonsalves hierop te attenderen
die he eft toegezegd/te zullen nagaan of -< en> zo- ja dan waar «- een
lekkage heeft plaatsgevonden*'
In de berichten werd melding gemaakt van het vinden van een lijst
betreffende medewerkers van inlichtingendiensten. PHB zegt dat
een dergelijke lijst niet is gevonden.
Mogelijk wordt hiermede geduid op een soort knipselmap betreffende
de BVD die ten huize van de Eeken's werd bijgehouden.

3- Bericht betreffende plannen ontvoering Van Agt.

Ter sprake komt de publicatie in de Telegraaf van heden, 27 juli '79
dat bij huiszoekingen in Bovensmilde plannen zouden zijn gevonden
om Minister-President Van Agt en eventueel Minister Wiegel te ont-
voeren. HC zegt dat dit als een canard raoet worden bestempeld.

f~~ Er heeft wel een huiszoeking in Bovensmilde plaatsgevonden maar
daar zijn dergelijke plannen niet gevonden. De rraag komt op wie
gegevens voor deze publicatie heeft aangedragen, en of hier ook
lets is gelekt.

4. Affaire Khan (zie ook Aurora 20 juli 1979, punt *0

HD meldt dat het rapport van de (BVD)onderzoeksgroep gisteren in
een vergadering van de interdepartementale werkgroep Khan/Pakistan
is besproken.
De commissie heeft vastgesteld dat er geen aanleiding is om op grond
van dit rapport te bevorderen dat Justitie stappen gaat nenen.
Dit is geschied op aanbeveling van Mr. die het rapport
- mogelijk op eigen initiatief - aan de PQ Amsterdam ter beschikking
heeft gesteld. Uit de vergadering kwam geen kritiek naar voren op
de faits et gestes van de BVD in het verleden t.a.v. de Khan-zaak*
De leden van de werkgroep hebben het rapport nauwkeurig bestudeerd.
Er kwamen vragen en kanttekeningen naar voren die een aanvullend
onderzoek van de onderzoeksgroep wenselijk maken.
Deze zal dit zo spoedig mogelijk uitvoeren, en wel zodanig dat de
werkgroep zich op 22 augustus 1979 zal kunnen bezighouden met de
bespreking van een concept van een rapportage aan de betrokken
Ministers.

27 juli 1979-



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 3 august us 1979

Aanwezig : HK als H.BVD a-i. - HB - HC - HD tevens HE a.i- - TDV
KA/C.

Afwezig : H.BVD - PH.BVD - HE - HTD - HAZ.

1. c.s.

HB doet enige aan de Volkskrant ontleende mededelingen omtrent
de tegen c.s. uitgebrachte dagvaarding.
Opmerkelijk is dat (medeplichtigheid aan) de moord op
niet telastegelegd wordt.

2. "Omsingeling" BVD-gebouw.

Bij de dienst werd bekend dat de VPRO-radio van plan zou zijn in
het kader van net programma "VPRO-Nachtwerk" luisteraars op te
roepen tot een ludieke omsingeling van het BVD-gebouw in de nacht
van vrijdag op zaterdag a.s..

van Voorlichting BiZa heeft op verzoek van HK hierover
zijn licht opgestoken bij de VPRO. Hem werd gezegd dat een derge-
lijk plan inderdaad heeft bestaan, maar vanwege een door een der
medewerkers tijdens zijn vakantie opgelopen lichamelijk letsel
gecancelled moeatworden (!?).
De BVA en zijn medewerkers wachten met spanning af.....

3 augustus 1979«



ATOOHA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 7 augustus 1979

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - TDV - HK.

Afwezig : H.BVD - HE - HAZ.

1. Zuidmolukkers.

HK meldt dat vrijdag 3 augustus jl. te 17*00 uur een telefonisch
overleg plaatsvond in de evaluatiedriehoek (Mr, .
Dhr. en HK) n.a.v. mededelingen gedaan door de in Assen

in detentie verblijvende Zuidmolukker . Deze had tijdens
een verhoor door de LET verteld iets af te weten van plannen om
Minister-President Van Agt te gijzelen.
Vanwege CF werd dit bericht zeer laag geevalueerd. Het zekere voor
het onzekere nemend werd toch in de evaluatiedriehoek besloten
om over tegaan tot het instellen van een statische bewaking van het
huis van Minister-President Van Agt gedurende het weekend.
Daarna zal op deze zaak worden terug gekomen.

2. KBO-tv Brandpunt.

HK werd op 6 augustus 1979 opgebeld door de heer van
Brandpunt. Deze deelde mede binnenkort een ultzending te willen
wijde aan het probleem van de Zuidmolukkers.
Dit in aansluiting op een uitzending waarin enige tijd terug het
onverantwoordelijke karakter van de Telegraaf publicatie van donder-
dag 28 juli werd gehekeld.
HK maakte een afspraak voor een gesprek op heden 15.30 uur. Voorts
vroeg de heer of het mogelijk is binnenkort eens een
gesprek te hebben over de situatie in de CPN. Hij wil over de CPN
een soortgelijke uitzending maken als die welke op zondag 3 august us
des avonds door de VPRO over de Britse partij werd uitgeznnden.
Voor dit gesprek waarbij HB aanwezig zal zijn wordt nog een afspraal
gemaakt.

7 augustus 1979«



AURORA

OCHTEHDBESPREKING op vrijdag 10 augustus 1979

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - TDV - HK.

Afwezig : H.BVD - HE - HAZ.

1. Zuidmolukkers (zie Aurora 7-8.1979i punt 1.)

HC meldt dat uit gesprekken door de Nijmeegse politie gevoerd met
de heren Sr. en Jr. en is naar voren gekomen dat
dezen inderdaad zeer vage plannen hebben gehad tot ontvoering van
Minister-President Van Agt en dat daarbij enige verkenningen o.m*
t.a.v. diens woning zijn verricht.
Dinsdag 7 augustus is hierover publiciteit ontstaan en zijn ook
ntededelingen vanvege voorlichting Justitie gedaan. CF heeft van
CRI vernomen dat Mr, aanvankelijk de statische bewaking
t.a.v. de woning van de Minister-President die vrijdag 3-8.1979
was ingesteld had laten terugnemen, doch dat na de dinsdag ont-
stane publiciteit dit in overleg met Mr. weer zou zijn
teruggedraaid.
PH.BVD heeft hieromtrent nog niet vernomen. Hij zal eens bij
Mr. informeren. Aan onze kant wordt het voortzetten van
bijzondere bewaking weinig zinvol geacht.

2. Khan-affaire (zie ook Aurora 27.7.1979, punt k.)

HD meldt dat de ambassadeur in Praag volgende week
bij ons op bezoek komt. HK brengt in herinnering dat hij, tijdens
zijn ambtsperiode in Islamabad, voorafgaande aan zijn stationering
in Praag, in nauwe relatie moet hebben gestaan met de functionaris
die het hoofd is van het Pakistaanse Energie Comite.
Deze moet een Nederlandse vrouw hebben.
Dit brengt het gesprek op de Khan-affaire waarover HD enige verdere
mededelingen doet. HK meldt dat hij gisteren van de Chef Voorlich-
tingsdienst BiZa Dhr. mededeling kreeg dat bij deze een
medewerker van Fye Thames TV een produktie*«ij..van ITV op bezoek
was. Deze produktie-mij-is bezig met het maken van een^programme
over de Khan-zaak waartoe TV-ploegen in Pakistan, Israel en Neder-
land zijn ingezet.
De betrokken medewerker genaamd verzocht om een gesprek
off the record met de security service. HK heeft Dhr.

/de gezegd er niet voor te voelen, waarop deze/zaak heeft afgedaan.

10 augustus 1979.



AURORA

OCHT ENDBESPREKING op dinsdag 1** augustus 1979

Aanwezig : PH.BVD - HB - EC - HD - HE - TDV - HK.

Afwezig : H.BVD - HAZ.

Marech.
1. Koninkli.lke

HC deelt raede, dat de Luitenant-Kolonel per 1 novem-
ber 1979 plaatsvervangend divisie-comraandant in Arnhem wordt.
Als zijn opvolger als hoofd van het bureau 2.2. en van het bureau
Bijzondere Onderzoeken is aangewezen de Majoor . -'Voor
hem zal een orient at ieprogram bij de dienst worden opgesteld.

2. Vragen Gemeenteraadsleden.

HK meldt dat in de Gemeenteraad van Bus sum en die van Enschede
vragen zijn gesteld betrekking hebbende op het inlichtingenwerk
van de politic. Op de gebruikelijke wijze kunnen wij voor de be-
antwoording van advies dienen.

3. Affaire Khan (zie ook Aurora 10.8.1979. punt 2)

HD meldt dat een copie van een telex werd ontvangen van de Ambas-
sadeur in Islamabad aan BuZa waarin deze bericht dat Dr. Khan
een aan de Minister van BuZa gerichte persoonlijke brief hseft
iaten bezorgen.
In de brief met bijlagen stelt Dr. Khan niets van doen te hebben
met beschuldigingen van spionage die te zijnen opzichte zijn
ingebracht .

If. Publiciteitscontacten. (zie ook Aurora 7.8. 1979« punt 2)

Hk heeft samen met HB hedenmiddag een gesprek met van
Brandpunt KRO over de CPN. 15 augustus 1979 komt bij HK op bezoek
ter kennismaking de hoofdredacteur van Nieuwsnet Dhr.

. Hij zal vergezeld zijn van

5. Bespreking met 00 & V.

HK deelt mede, dat op 2k augustus a.s. de gebruikelijke bespreking
met 00 & V plaatsvindt. Het blijkt dat de Aurora- deelnemers geen
pur ten voor de bespreking hebben.
HK zal als punten naar voren brengen de kwesties volgploeg LBT
en geintegreerd werkverband waarover in vroegere vergaderingen
werd gesproken.

augustus 1979



AURORA

OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 17 augustus 1979

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - TDV - HE - HK.

Afwezig : H.BVD - HAZ.

1. NATO.

HD kreeg dezer dagen mededeling, dat in Brunesum op het terrein
van Afcent een clviele NATO organisatie gevestigd Is: NAPMA (NATO
AWACS Program Management Agency).
Aangezien dit een civiele NATO organisatie is valt de beveiligings-
verantwoordelijkheid aan de Minister van BiZa in feite aan H.BVD.

2. F 16-tekeningen.

Gesproken wordt over het geval dat ons dezer dagen ter kennis kvam
van een Chinees die werd aangehouden ter zake van fraude, die
woonachtig was geweest in Amstenrade in Zuid-Limburg en die nu werk-
zaam is bij Fokker Papendrecht bij een onderdeel van het F 16-pro-
jekt. Bij zijn arrestatie werden in zijn bezit F l6-tekek3ningen
aangetroffen. Het bleek dat deze niet als gerubriceerd konden worde:
beschouwd en dat er geen geheime gegevens op voor kwamen.
De zaak was te onzer kennis gekomen via de LUID die D heeft geinfor-
meerd en via Mr. Schimmel die op de zaak was geattendeerd - ~ door
Mr. de behandelende Off icier van Jusfitie in Maastricht.
Afgesproken wordt dat HB nader aahdacht zal schenken aan de zaak en
dat een poging zal worden ondernornen om aan de weet te komen wat
de intenties van de Chinees in kwestie waren.

3. Verkgroep CVIN.

HK meldt dat na lange en moeizame besprekingen de werkgroep CVIN
waarvan deel uitmaken de heren (IDE), Luitenant-Kolonel

(Lamid) en HK gereed is gekomen met de opstelling van een
rapport, dat nu aan de voorzitter CVIN wordt aangeboden.

k. Publiciteitscontacten.

HB vertelt het een en ander over het gesprek dat HK en hij hadden
met van KRO-Brandpunt over de CPN.
HK doet verslag van een gesprek wat hij had met
en van Nieuwsnet. Hij verwijst naar de hierover
door hem gemaakte notitie.

5» Vaste Commissie.

Te verwachten is dat de voor 29 augustus geplande bijeenkorast van
de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
doorgang zal vinden. HK sprak hierover met de Griffier Mr.
en verkreeg een op gave van de punt en die deze op de agenda zal
plaatsen. HK maakte hierover een notitie.

17 augustus 1979-.



AURORA
=====:=

OCHTENDBESPSEKIHG op dinsdag 21 augustus 1979.

Aanwezig : H.BVD - PHiBVD - HB - HC - HD - HE - TDV - HAZ - HK.

Afwezig : .

1. Besprekingen.

H.BVD vraagt of er mogelijk nog punten zijn voor de bespreking die
hij op 23 augustus a.s. met de SG zal hebben, op 2k augustus in het
kader van het Molukkersberaad en op diezelfde dag met 00 en V.
HC zal een korte notitie voor het Molukkersberaad ter beschikking
stellen.

2. Commissie Hervaardering Vertrouwensf uncties.

HK vernam van de Griffier van de Vaste Commissie voor de Inlichting-
en- en Veiligheidsdiensten dat de Minister het interimrapport van d«
Commissie Herwaardering Vertrouwensfuncties aan de Commissie heeft
toegezonden.
HK heeft de voorzitter van de Commissie Herwaardering, Mr.

gein^wweerd -1 over het feit dat de Commissie in de eerst-
volgende bijeenkomst over dit rapport met de Minister van gedachten
wil wisselen.

3. Publiciteit.

HK werd op 17-8-1979 opgebeld door de redacteur van Vrij Nederland,
. Deze verzorgt de achterpagina van Vrij Nederland.

Near aanleiding van een artikel in de Guardian over open adverten-
ties die de CIA plaatst ter werving van medewerkers, wilde hij
veten vat de uitkomst is van de open advertenties die t.b.v. de
BVD (ook in VN) worden geplaatst. HK heeft afhoudend geantwoord.

Op 20-8-1979 werd HK opgebeld door de heer van Veronica.
Deze vertelde dat in de leiding van Veronica bij Dhr. het
idee was opgekomen om een special te gaan wijden aan de BVD.
HK heeft gewezen op de moeilijkheden die dit met zich brtipigt en
heeft verder verwezen naar de Afdeling Voorlichting van het departe-
ment, van welke afdeling hij Dhr. op de hoogte
stelde. De Afdeling Voorlichting heeft geen goede ervaringen met
Veronica opgedaan. Bij een uitzending over het probleem van de
schuilgelegenheden, waaraan door het departement medewerking was
gegeven, kwam men zonder dat er over was gesproken in de uitzending
voor de dag met Dhr. , polemoloQg,die duidelijk contraire
opvattingen naar voren bracht.

21 augustus 1979*



AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op vri.ldag 2k augustus 1979.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H3 - HC - ED - HE - HTD - KAZ.

Afwezig : HK.

1. Staking haven Rotterdam.

HB geeft enige toelichting op de wilde staking onder de sleep-
bootberaanningen te Rotterdam, waarin de CPN partijbestuur-
der een leidende rol speelt.

2. , Terneuzen.

HB meldt voor alle zekerheid dat de extreem-rechtse
een publicatie over A. Vondeling aankondigt gebaseerd op "bewijs-
materiaal" dat wij na het weekend te zien krijgen. be-
hoort niet tot de geloofwaardigsten van onze contacten.

!>• Onrust door valse meldingen.

PEC maakt gewag van een hausse aan valse tyeldingen in de Molukse
en Falestijnse sfeer.

k. Arrestatie Nederlander in de DDR.

Om ons onbekende redenen is in de DOS op 18 augustus de Nederlan-
der gearresteerd.

5. Illegal echtgaar.

In Engeland is door een gelukzoeker met metaaldetector in een bos
een container gevonden met paspoorten en andere papieren toebe-
hoord hebbende aan een illegal echtpaar dat ook in Nederland ge-
woond moet hebben.

6. •
heeft nu zelf tegenover B. Biesheuvel en C.C. v.d. Keuvel

verklaard dat zijn plaatsing in Den Kaag op eigen verzoek heeft
plaatsgevonden (aan het eind van zijn carriere een rustige plaats).

7. Werknemer UCN.

D onderzoekt een wat onduidelijk geval van een zekere , werk-
nemer UCN, tegen wie reeds eerder (na publicaties over Khan) ano-
nieme bedenkingen waren ingebracht en nu gVubriceerde' r-aterialen
gestolen heeft.
Er komt een gesprekje met

8. Commissie van Overleg.

H.BVD doet mededeling m.b.t. een punt dat in de vergadering van
22 augustus aan de orde is geweest. Aangedrongen is op verbetering
van de telefoonkostenvergoeding waar mogeli;'k onder de titel dienst-
telefoon. Hoewel de mogelijkheden onder die titel in onze dienst
praktisch uitgesloten lijken zal K.3VD deze zaak ten Departemente
opneraen.

augustus 1979



AURORA

OCHTENDBESPEEKING op dinsdag 28 augustus 1979.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB -' PHC - BOB - HE - HTD - HK.

Afwezig : HAZ.

1. Arbeidsonrust in Rotterdamse haven.

Gesproken wordt over de situatie in de Rotterdamse haven, waar de
wilde staking die bij de sleepboten begon zich na de uitspraak van
de president van de Rotterdamse rechtbank gisterenmorgen lijkt uit
te breiden. Het is niet helemaal duidelijk wat het beginpunt van de
staking is geweest.
Wei staat vast dat het door CPN'ers gedomineerde actiecomite Haven,
waarin de eerste viool speelt, grote invloed op de
ontwikkeling van de stakingen heeft.
Er is nog onvoldoende materiaal om een regeringsbrief op te stellen.
Wij zijn grotendeels afhankelijk van de informatie van de plaatse-
lijke inlichtingendiensten in Rotterdam en de omliggende gemeenten.
Via 00 en V zal de van belang zijnde informatie in de richting van
Sociale Zaken en eventueel Economische Zaken worden geleid.

2. Ira-bom.

Gesproken wordt over de moord op Lord Mountbatten, de vroegere
onderkoning van India, door een bom die aan boord van diens motor-
jacht tot ontploffing werd gebracht toen het schip een haven in
lerland verliet. De FIRA heeft ds actie die op esn professionele
wijze werd uitgevoerd, geclai-ted.
Blijkbaar zien ook de Sngelsen geen rnogsli jkheid tegen het I?.A-ge-
weld dat in de laatste tijd al verschillende slachtoffers heeft
gerraagd, op een preventieve wijze op te treden. De vraeg komt op
of de moordaanslag nog een uitwerking moet hebben t.a.v. de bewa-
king in Nederland van Engelse objecten.

3. Oostduitser aangehouden.

PHC doet mededeling van het feit dat op vrijdag 24 augustus jl.
in de omgeving van de Hederlands-Duitse grens, nabij Venlo, een
man werd aangehouden in het bezit van een fotocamera met telelens,
op een verboden militair terrein. Hij was in betibeait T«n een
Westduits Personalausweis. Later nadat de gegevens daarvan in
Berlijn waren gecheckt, bleek dit vals te zijn. Hiermee gecon-
fronteerd gaf de man toe de Oostduitse nationaliteit te bezitten en
verklaarde hij te heten.
Hij is in bewaring gesteld. CD is vrijdag bij de zaak betrokken
geweest en heeft zich ter plaatse begeven.
HK heeft op 2? augustus de Officier van Justitie Mr. Schimmel inge-
licht. Hij heeft deze aanbevolen conform de aanwijzingen van de
Minister van Justitie de Rijksrecherche bij de zaak te betrekken
om te bezien of de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding
van art. 98 WvS.

k. Kamerovertredingen.

H.BVD bespreekt het overzicht van de overtredingen over de maand
juli, t.w. 16, een aantal dat hij mede gezien de vakantieperiode
toch nog aan de hoge kant vindt.

- 2 -
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5. GeschiedschrLiving.

H.BVD deelt mede dat hij de enige tijd terug met flo gegane
Mr. had gevraagd of deze zich met eeu voortzetting van

de geschiedschrijving betreffende de Dienst wilde belasten.
Mr. heeft hem gisteren laten weten dat hij dit niet
zal doen.
H.BVD vraagt wat de mening van de aanwezigen in Aurora is over net
voortzetten van de geschiedschrijving. Het oordeel is algemeen
positief. H.BVD wil t.z.t. de discussie hierover voortzetten.
Als een mogelijke "geschiedschrijver" wordt de naam van de heer
W. Visser (ex.. CR) genoerad.

6. Gesprek met 00 en V.

H.BVD vermeldt enige punten die in het periodieke gesprek met de
DG 00 en V, vrijdag 2k augustus gevoerd, aan de orde kwamen, t.w.
- situatie LBT. Dhr. heeft een nieuwe nota geprodu-
ceerd waarin hij een aantal alternatieven i.v.m. het LBT naar
voren brengt.

- visie.Buitenlandse Zaken over Zuidmolukse dreiging. Gebleken is da
er een verschil van opvatting terzake bestaat tussen de Directie
Kabinet en Protocol (DKP) en de Directie Oost-Azie. Dit is naar
voren gekomen bij het geven van een oordeel omtrent de beveili-
ging van Indonesische objecten in Nederland.

Verwezen wordt naar het verslag van de bijeenkomst.

28 augustus 1979«



ATTEORA

OCHTEHDBESPREKIHQ op vrijdag 31 angnatna 1979*

Aanvezig : H.BVD - HB . PHC - HD - HE - HID - HAZ - HK.

Afwezig : PH.BVD.

1» Stakingen. (zie ook Aurora 28-8-1979. imnt 1)

HB geeft een uiteenzetting oatrent de wijze waarop de CPN «a de
SP op de achtergrond de stakingen In Rotterdam ea Aaaterdaa in
de haven aanipuleren.
H.BVD apreekt er zijn Terbazing over uit dat door voordvoerdera
ranvege de Qeaeente Rotterdam en de bonden op BO verhullende
wijze over de communistische kuiperijen wordt gesproken. Alleen

: noeade glaterenavond voor de T.V. (AVBO) nan en
paard.

2. Ira-geweld (zie ook Aurora 28-8-1979• pnnt 2)

H.BVD vraagt of de evaluatie-coaaiaaie zieh blnnenkort nog bnigt
over net vraagatnk of I.VB. de reeente Ira-gevelddaden (noord op

/ een Mount bat ten in lerland en een aanalag o^Britae nruziekkapel in
Brnaael) de bevelliging van Britae objecten in Nederland aoet
vorden opgevoerd.
HB zegt dat ook i.v.a. een andere aangelegenheid een dergelijk
beraad binnenkort zal plaatavinden.

3. Terreurbeatrijding.
PHC deelt aede dat Mr. Oonaalvea per 1 September terugtreedt ala
landelijk offieier. Op 13 September is er een afacheid vanvege de
Adviesconaissie Terreurbestrljding.
Mr. Bloek van net Haagae Parket zal de nieuve landelijk coordine-
rend offieier terreurbestrijding worden.

**• Aangeheuden Oostduitser (zie ook Aurora 28-8-1979. punt 3)
PHC aeldt dat bet onderzoek contra onvoldoende heeft
opgeleverd oa een vervolgiaig op grond van art. 98 «v WvS aogelijk

• te aaken. De inverzekeringatelling is beeindigd.
De man koat due im ala ongevenat vreeadeling veer onder de bepa-
lingen van de Vreeadelingenvet te vallen. Toegang la tot hem ver-
leend aan de advocaat en consnl van de DDR-aabaaaade.
Deze heeft hem een DDB-paspoort, zijn ware identiteit vermeldende,t±
gereikt. zal aorgen op Schiphol op een vliegtuig naar
Ooat-Berlijn worden gezet. De Offieier van Justitie in Roeraond
wil nog proberen een zaak tegen hem aanhangig te aaken vanwege
het in net bezit hebben van valae papieren. Mogelijk dat daarin
dan nog een veroordeling bij veratek kan volgen. Dit zal Buiten-
landae Zaken dan zeker behagen.
PHC zal Dhr. van Buitenlandae Zaken over de afloop van de
zaak informeren. HK zal hetzelfde doen t.a.v. Mr. Sehiaael.

- 2 -



5* Incidenten.
HTD aaakt melding van enige incidenten deze week. Een TD-aede-
verker heeft opgeaerkt eenaaal gefotografeerd te zijn en enige
dagen later de bijzondere aaadaeht van de.̂ persoon die fotogra-
feerde te hebben genoten. Een andere TD-aedeverker had de indrnk
dat het kenteken van zijn vagen was opgenoaen.
HK beeft gisteren de vnd. BYA, Dhr. , rerzocht de beveili-
gingsbeambten een rerhoogde vaakzaaaheid te doen betraehten.

6* Telegraaf.

HE kreeg het rerzoek Tan Dhr. on een geaprek
dat heden zal plaatevinden.

?• 00- en Y.
HK kreeg het rerzoek ran Dhr. OBZ/00, en Y OB een
nienve aedeverker, de C.T.P. ran het referaat Structu-
rele Beleidazaken de gelegenheid tot een korte orientatie bij
de Dienat te bieden. HE zal hierroor het nodige verrichten.

8. Yaate Coaaiaaie.
H.BVD rertelt het een en ander over de donderdag 30 auguatua jl.
dee aorgena gehouden bijeenkoaat Tan de Vaate Coaaiaaie.
Geaproken werd onder neer orer de
- beaoeienia Tan de BYD met de PSP.
- de afdoening Tan de zaak Sociale Acadeaie.
- de kweatie •
- de kweatie Tan het indertijd in Aaaterdaa optreden Tan politie-
agenten ala infiltranten (de zgn groep )•

Het ligt in de bedoeling Tan de Coaaiaaie binnenkort een Teralag
Tan de verkzaaaheden OTer de afgelopen periode uit te geTen. Er la
een bljeenkoaat gepland op 2k oktober Tan 10.OO tot 13.OO uur in
ona gebottv, aet ala prograa:
- een Tergaderinggedeelte, vaarin ter tafel koaen de Taatatelling
Tan het rerelag, de Traag of het Jniat la dat de Dienat het
eenToudige lidaaataohap Tan de CPN regiatreert en de oarang
en de aard Tan de afluiatergeTallen. (dit punt wordt door de.
Miniater opgebraeht).

- een orientatie bij de Dieist t.v. een bezoek aan de coapnter en
aan TD.

- een eenToudige lunch*

9. Qeaprek aet Minietere.
H.BYD deelt aede dat het Toor k September geplande geaprek man
de Miaiatera De Ruiter en Wiegel aet enige Directeuren-Generaal
OTer het probleea Tan de gijzelingen (een herorlentatie'i.T.a.
het afgenoaen terroriaaa) naar 25 oktober ia Terzet.
H.BYD zal Mr. Tragen welke atukken Toor dit geaprek ter
beachikking koaen. Aan de hand daarvan kau worden bezien of de
Directiea B en C ook nog ieta kunnen producerea.

31 auguatua 1979*



AURORA

op dinadag k September 1979*

Aanvezig : H.BVD - HB - PEC - HD - HE - HTD - HAZ - HK.

Afwezig : PH.BVD.

1. Zieken.

HB maldt dat Dhr. Tan BOA een arnstiga oparatia heaft
ondargaan en dat hij geruime tijd zijn verkzaaoheden niat zal
kun&an varrichtan.
Dhr. ran da Sectia Foto an Reprografia is giataran
mat aan hartinfarct in hat ziekenhuia Vaatainda opganoaan.

2. Stakingen.

EB meldt dat ar gaan nieuva ontvikkelingen in da stakingan in da
Rotter damse haven zijn. Dia in Amsterdam zijn tot aen einda ge-
koman. Vandaag vindt hat gasprak in Rotterdam plaats tussan da
bondan an da Scheapraartveraniging Zuid over da CAO.

3* Zuidmolukkara.
PEC maakt gavag Tan barichtan Tan ean raeherehaur Tan politia ria
da ID Nijnegan tot one gakoman batraffanda ean nogalijke gijzalinga-
actie. ETaluatie Tan de gegevens is niet goed mogelijk aangezien
da betrokken recherchenr geen nadera gegevena betreffenda da bron
vil Terstrekken.
Hij is val bereid deze enige nadere vragen ta stellen.

k. Perse ontact«

HK had Trijdag 31 anguatus een gesprek mat de journalist
Tan de Telegraaf. Onze Teronderstelling dat deze zeer

goede relaties met CRI an LET heeft werd in dit gesprek bevestigd.

5- Kamercommisaia*

HK had giataran 3 September een gesprek net da grlffier Mr.
oTer het Terslag dat deze gaat maken. Vervezen wordt naar de no-
title die HK over. dit gaspfcek maakt e.

k September 1979*



ATOORA

~ OCHTgyDBESPREKING op vrijdag 7 September

Aanwezig : H.BVD - FH.BVD - HB - PEC - HD - HTD - HAZ - HK.

Afvezig t HE.

1. Havenst akinge n «

HB maldt dat er thana een zeer onovercichtelijke situatie la
t.a.v. de havenatakingen. De Amaterdamae haven la giateren weer
plat gegaan. Er zijn ernatige moeilijkheden in de vervoerabond
FMV vanvege net felt dat de leden van net beattrar Tan de centrale
bedrijfsgroep harena hun lidmaatschap van het federatiebeatuur
hebben neergelegd.
De huidige onoverziehtelijke situatie zal nog vel enige tijd voort-
dnren zonder dat er hoop Bag beataan dat de atakingen apoedig
tot een eind ztillen komen.

2. Geval ;.
HD geeft een kort verslag van het verloop Tan de behandeling van
het geval in de Advieacommisaie voor de veiligheidsonder-
zoeken. Tegen betrokkene die propaganda-secretaria ran de afdeling
Delft is,zijn door de DG PIT bedenkingen geuit in verband met zijn
aollicitatie naar een vertrouvenafunctie.
In de coamiaaie heeft de heer van de FTT op 30 augaatua
een uiteenzetting gegeven over de positie van de CPN t.a.r. het
Varschau-pact en de NAVO. Dit kvam voort uit het feit dat bij de
toelichting van de inhoud van de vertrouwenafunctie erop gewezen
is dat in deze fnnctie ook NATO geheimen aan de orde kttnnen komen.
Het gevoelen bij Dhr. was dat de conmisale tot de over-
tuiging was gekomen dat niet behoorde te worden toegelaten.
Klaarblijkelijk was dlt ook bij betrokkene en diena raadaman
Mr. het geval*
De zaak liep geheel anders. De coomissie heeft - zo werd door~BD
vernonen - met 3 tegen 1 bealoten de Minister van Verkeer en
Vaterataat te adviaeren betrokkene wel in de vertrouvenafunctie
aan te atellen. Mogelijk heeft daarbij het verveer van een
rol gespneld die wijzende op zijn nilitaire dienat moet hebben
gezegd dat vanneer hij geateld zou vorden in een situatie van
keuze tussen het Varschau-paet en de NATO hij zich voor de NATO
zou inzetten.
Afgevacht noet vorden hoe het advies van de comniaaie preelea zal
luiden. Dan zal kunnen vorden bezien of vij bij het advies dat de
DO FTT aan Minister Tuijnman zal geven nog enige hulp kunnen bie-
den.

3* Khan-affaire»

HD aeldt dat de comnissie nog niet gereed gekomen ia met het
/de veralag dat aan/betrokken Miniatera zal vorden uitgebracht. Het

thana vooriiggend (derde) concept zal ala basis dienen voor de
vaststalling van het veralag op 20 September a.s..
Een ad-hoc-groepje beataande uit Mr. (Justitie), (Eco-
nomiache Zaken), en (BVD) hebben zich gisteren ge-
bogen over de vraag in hoeverre de beveiligingaregels op basis van
de kernenergievet zijn overtreden en of daarbij ook

- 2 -
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etrafr.achtalijk bazlan onjuiat is gehandald.
HD maaat dat hat xrattig vaa gevaeat ala aan juridiach madeverker
ran hat Kabinet daarbij had gaasaiataard. HE harinnert eraan dat
hij hat batar vend dit niat ta doan, waarbij hij ar op wijat dat
Mr. al in aan vaal vroagar stadium mat hulp ran da
PG Anatardam tot aan negatiara opinia la gakoman OTar mogelijke
atrafbara haadalingan in da zaak Khan. HD maakt nog gavag van aan
wainig alaganta poging Tan da haar Tan oa hat
rapport Tan da BVD ondarzoakagroap in handen ta krijgen. H.BVD oTar-
vaagt Dhr. hiaroTar ta ondarhoudan.

k. Affair* . .

H.BVD had giataran aan gaaprak mat Dhr. , da Com-
miaaaria Tan Politia ta Z«lat, over hat optredan Tan da ID-mede-
varker dia BVD-docnmantan tar inzage haaft gagaTan aan
Dr. .
Da nitkomat Tan hat gaaprak ia dat - made op diana
aigan varaeek - zal worden verplaatrf naar da Vraamdalingandianat•
Gaduranda da parioda dia dit in baalag zal naman (ca. 2 maandan)
zal da Commiaaaria Tan Politia zelf da ID-zakan bahandalan.
Madawarkara Tan da dianat dia mat da ID Zaiat contact willan hab-
ban dianan zich tot nadar ordar tot da Commiaaaria Tan Folitia
zalf te vandan. Da batrokken hoofdan Tan dienatondardalan wordt
Tarzocht htm madawarkara hiaromtrant ta informeran.
Dhr. zal aan Tooratel doan inzake da oprolging Tan
da haar . Varwacht wordt dat da batrokkan niauva politia
madavarker bagin fabruari da ID-functie zal oTarnamen.
Hij zal ook da curaua bij £0 nog moeten volgen.

5. CVIH.

Tot Terbazing Tan H.BVD bracht admiraal in da giataran
6 aapt amber gehoudan CVIlf-bijeankomat hat veralag Tan da werk-
groap CVIN tar apraka an dit tarvijl nog uitataat aen rereoak Tan
da warkgroap zelre om mat da coordinator ta mogen aprakan OTar da
inhoud Tan hat rapport an OTar da wijza waarop dit aan hat CVIN
zal knnnan worden aangabodan. Gaan Tan da CVIN-leden haaft hat
rapport raada officiaal ontTangan.
Hiettamin maande da coordinator al ta kunnan uitaprakan hat mat
da concluaiaa Tan da varkgroap aena ta zijn. Hat Toorgaatalda
aamanwerkingaTarband tueaan da batrokkan dianatan wil hij gaarna
zian functioneran onder zijn leiding.

7 aeptambar 1979.
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OCHTEWDBESPSEKING op dinsdag 11 September 1979.

Aanwezig : H.BVD - HB - EC - HD - HTD — HAZ - KA/C.

Afwezig : PH.BVD - HE - HK.

1. Havenstakingen.

HB geeft de huidige stand ran zaken in de haven Rotterdam.
Afgelopen zondag is in het gezamenlijk actiecomite, geleid door
CPN-ers en "maoisten", besloten de staking door te zetten, hoe-
wel de CPN-ers duidelijk op zoek zijn naar nogelijkheden om af te
bouwen (dit net het oog op de relatie net de vakbeweging ).
Ook elders in het land aarzelt de CPN kennelijk om nieuwe acties
te entaaeren (Meis in Groningen).

2. Cursns

EC deelt made, dat zes nedeverkers van de dienst morgen naar
Londen afreizen om deel te nemen aan de cursus van .

3. Overval in Groningen.

Donderdag 13 September staan voor de rechtbank te Groningen de
beide RVF-lieden terecht, die verdacht vorden van de gewapende
overyal op het gemeentehuis te Groningen eind juni dit jaar, waarbij
een aantal bianco paspoorten werd buitgemaakt.
KCP II zal de terechtzitting bijwonen.

**• Incident EXIII.

HD maakt - als HE a.i. - gewag van een incident dat heeft plaats-
gevonden te Groningen bij het arrangeren van een observatie-adres
door EXIII. Aanvankelijk moest gevreesd worden dat de pers door een
samenloop van omstandigheden op de hoogte was geraakt van deze
EXIII-activiteit; achteraf bleek dit echter niet het geval te zijn.

5. Defensie-sttidiecentruBU

H.BVD verzoekt hen die willen deelnemen aan de herhalingscnrsus
van het D.S.C,. op 2k t/m 26 oktober a.s. zich voor vrijdag a.s.
te melden.

6. Relatie met de verbindingen.

H.BVD stelt aan de orde het vraagsttik van onze relatie met de
(politie)-verbindingeji. Hij heeft het gevoel dat deze relatie niet
optimaal is. In het licht van onder meer het toenemende belang van
de verbindingen voor de Dienst (terreur), de affaire rond het
PSP-lidmaatschap, de ontwikkeling op het terrein van de wetgeving
en zeker ook de vanuit de Vaste Commissie vernomen geluiden omtrent
de relatie BVD - politic, is hij voô hands van oordeel dat een werk-
groep zich met deze problematiek zon moeten gaan bezighouden.
In deze werkgroep zouden - om de gedachten te bepalen - zitting
kunnen hebeen een vertegenwoordiger van BOP, KCP, Directie C,
Kabinet en de heer alsjnede een tveetal vertegenwoordigers
van de gemeentepolitie en een van de Rijkspolitie. Voordat deze werk
groep van start kan gaan zou een interne werkgroep zich moeten
beraden over de formulering van de probleemstelling en de aan de
werkgroep te verstrekken opdracht. H.BVD verzoekt de Aurora-deelnemei
te laten gaan over het vraagstuk van de relatie met de verbindingen
als zodanig en over de aanpak daarvan.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag ifr September 1979.
HE

Aanwezig : H.BVD - HB - PHO - HD - HTD - HAZ - KA/C.

Afwezig : PH.BVD - HK - HC.

1. Havens takingen.

HB meldt dat de stemming in Rotterdam grimmiger wordt. Het aantal
werkwilligen groeit en er is een toenemend verzet tegen het drie-
manschap (CPN) , (CPN) en (van m.l.-huize).
Hedenmiddag vindt er in het Feyenoord-stadion een meeting plaats
waarbij gesteld zal worden over het al dan niet voortzetten van de
staking.
Vandaag zal op instigatie van de CPN bij een aantal Amsterdamse
havenbedrijven wederom het werk tijdelijk neergelegd worden. Ook
in Groningen is er iets op til blijkens de vergevorderde plannen
van F. Heis c.s. voor korte acties in de strokarton- en wellicht
ook de metaalindustrie.

2. Onkruit . •

De actiegroep Onkruit is van plan de in het komende weekend op de
vliegbasis Twente te houden vliegmanifestatie met acties op te
luisteren. Mochten deze niet het succes hebben dat men ervan ver-
wacht, dan wil men ook tijdens Prinsjesdag van zich laten horen.
Alle in aaamerking komende instanties zijn ingelicht. Met betrek-
king tot de traditionele air-borne-festiviteiten die dit weekend
te Arnhem plaats virden en waarbij onder raeer de Britse Ambassa-
deur aanwesig sal 2ijn, hebben ons tot mi toe geen berichten be-
reikt die wijzen op de enigerlei actie van de zijde van Onkruit of
andere groeperingen.

3« Overval in Groningen.

Gistefen heeft voor de rechtbank te Groningen de zaak gediend van
de gewapende overval op het gemeentehuis te Groningen door een
tweetal RVF-lieden. De Officier van Just it ie heeft drie jaar tegen
elk hunner geeist. KG PI I en EO/H hebben de zitting bijgewoond.

'f, Zuidmolukker s .

Binnen de radicale organisatie GOHEBA gaan de laatste tijd steeds
meer stemmen op om terug te grijpen op het middel van terreur.
De ontwikkelingen worden, aldus PHC, met zorg gevolgd.

5. Olympische Spelen in Hoskou»

Een van onze - door het KGB vanuit Moskou gerunde - dnbbelagenten
heeft opdracht gekregen uit te kijken naar personen die op eniger
lei wijze betrokken (zullen) zijn bij de Olympische Spelen te
Moskou en die gelegenheid willen benutten om de aandacht te vesti
gen op de schending van de mensenrechten in de Sovjet-Unie.

- 2 -
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6.Afscheid

PEG heeft giateren namens de Dienst afscheid genomen van Harr
, de tweede man van in ons land, dia na ean verblijf

van ruim aeht jaar teragkaert naar Munchen waar hij is geplaatst
op de Naderlandsa dask.

7« Afscheid Gonsalves.

Eveneens giateren heeft de Adviescommiasie afscheid genomen van de
heer Gonaalves als Landelijk Officier van Juatitie. H.BVD ver-
wacht dat hij op zijn afaoheidaronda zeker ook de BVn zal aandoen.

8. Waalag dienat-plichtigen.

H.Lamid heeft de BVD in de persoon van HD verzoeht voortaan de na-
alag - inclusief de namelding! - te verzorgen, van die dienst-
plichtigen die nitstel van earate oefening hebben. Achtergrond
van dit verzoak ia dat de Lamid m.b.t. deze naslagen op steeds
grotere moeilijkheden bij de politic stuit. Het gaat on circa drie-
duizend naslagen per twee maanden nog ongerekend de najfstagen van
ouders en/of echtrfgenotes. HD wil dit verzoek eerst intern besprekec
H.BVD is het hiermee eens, zij het dat hij a priori huiverig staat
tegenover inwiiliging van het verzoek, niet zozeer vanwege de
werklast als wel vanwege het feit, dat de BVD hiermee zijn boekje
te buiten zou gaan.

2
9. Afscheid Mr.

De heer , plv. S.G. Binnenlandse Zaken, neemt op
25 September a.s. afscheid wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. HD zal als lid van de Comnissie Hervaarderiag
het afscheid bijwonen. H.BVD is wegens buitenlandse verplichtingen
verhinderd.

10.

PHB heeft medio deze week telefonisch gesproken met ,
directeur van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken.

had eerst gevraagd naar HK an toen hem gezegd was datdeze
met verlof was naar PHB. Hij gaf te kennen gaarne eens een gesprek
te hebben met iemand van de Dienst, doch waarover dat wel zijn is
in het vage gebleven. PHB heeft in zoverre de boot afgehouden dat
hij verzoeht heeft na terugkaer van HK nog eens te bellen.
Daze zou dit doen*

H.Relatie met de verbindingen«(zie Aurora 11 September 1979).

H.BVD heeft besloten tot het instellen van een interne werkgroep
die zich onder zijn voorzitterschap moet beraden over de probleem-
stelling terzake van onze relatie met de politieverbindingen.
Als leden van deze werkgroep zijn aangewezen: BOP, KCPII, CF,
BVO/ , een vertegenwoordiger van E IX en KA/C.
Earste vargadaxiag: vrijdag 21 September 1979 te 15.00 uur.

1*f September 1979«



ATOORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 18 September 1979-

Aanwezig: H.BVD - HB - PEG - HD - HE - ETD - HAZ - KA/C.

Afwezig : PH.BVD - HK - HC.

1. Onkruit.

Leden van de aktiegroep Onkruit zullen vandaag - Prinsjesdag -
in de Residentie tegen de Krijgsmacht gerichte demonstratieve
aktiea uitroeren. Het verzamelpunt is bekend. Gemeentepolitie
Den Haag heeft, aldus HB, de nodige maatregelen getroffen.

2. Havenstakingen.

HB doet enige mededelingen over de havenstakingen in Rotterdam.
Naar verluidt overwegen de stakingsleiders een demonstratieve
mars naar Den Haag te organiseren.

3. Prinsjesdag.

In weerwil van een uit 19̂ 9 daterende circulaire handhaaft H.BVD
zijn besluit htet personeel van de Dienst slechts verlof te geven
het werk van 1*2tOO tot 14.00 uur(en dus niet 11.30 tot 1̂ .30 uur)
te onderbreken teneinde de Koninklijke Stoet gade te slaan.

b. Geruchten omtrent aanslagen.

PHC maakt raelding van de traditionele geruchtenstroom omtrent
aanslagen t.g.v. Prinsjesdag. Sen uier geruchten - een door
ZM'ers uit te voeren aanslag tegen de Oirschotse kazerne - heeft
ondanks de lage evaluatie geleid tot paniekachtige reacties bij de
krijgsmacht.

5. GOHEBA.

6. Conflict CRI - LBT.

In de Coordinatie Commissie Terreurbestrijding is het,aldus PHCJ
tot een heftige ruzie gekomeu tussen de vertegenwoordiger^ van
CRI en LBT. De achtergrond hiervan is het verwijt van CRI-zijde
dat het LBT te veel op eigen houtje te werk gaat. Aan
de taak de gemoederen te kalmeren en het conflict de wereld uit te
helpen. De BVD zal zich in deze affaire terughoudend blijven op-
stellen.

- 2 -
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7. Geheime frekventies.

HTD toont een lijst met code-aanduidingen van geheime frekwenties
waaronder die in gebrttik bij EXIII. Deze lijst is kennelijk met
behulp van computergestuurde scanners samengesteld door een
zekere uit Lisse en is voor iedere belangstellende gemak-
kelijk verkrijgbaar.
HTD verklaart dat er weinig tegen te doen is en dat dit nog eens
de noodzaak van een strikte radiodiscipline door EXIII onder-
streept.

8. EG naar .

HAZ deelt mede dat EG met twee van zijn medewerkers een bezoek
brengt aan om zich op de hoogte te laten stellen omtrent
hardware-aangelegenheden.

9. Defensie Studie Centrum.

E.BVD verzoekt h.en opgave te doen van kandidaten voor de bQe orien-
teringsctirsus van het DSC welke gehouden wordt van 5 tot en met
23 november 1979-

lO.Helatie BVD -

E.BVD bepaalt m.b.t. de relatie met . het volgende:
a. het contact met vertegenwoordigers van mag uitsluitend

onderhouden vorden door H.XBB;
- b. uitsluitend die zaken mogen ter sprake worden gebracht die

vallen binnen de taakopdracht van de 3V3 zoals omschreven in
het K.3 derhalve zaken m.b.t. de democratische rechtsorde in de
Nederlandse Staat en/of m.b.t. de vsiligheid of andere gewichtige
belangen van de Nederlandse Staat.

11. Verkgroep relatie verbindingen.

In de werkgroep die op 21 September onder voorzitterschap van H.BVD
zich zal beraden over de relatie met de verbindingen zal EIX
vertegenwoordigd worden door HE IX.

12 Agenda H.BVD.

3 tot en met 13 oktober 1979: SkandinaviS.
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OCB±J5flDBE5PRIKING op Trijdag 21 eepteaber 1979»

Aanwezig : H.BVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C.

Afwezig : PH.BVD - HK- HC.

1. fltakingen.

Tan het haTenfront geen nievwa, aldua HB.

2. .

PHC doet enige aededelingen or«r de zaak , een Nederlandae
zakenaan ran Poolae origin*, die sinda «ei ran dit jaar in Polen

gedetineerd la op beaehuldiging Tan spionage roor het weaten*
De Telegraaf heeft deze affaire hedenochtend in de publiciteit
gebracht. Volgens dit blad hebben de Minister-President Tan Agt
•n Minister van Buitenlandae Zaken Van der Klaauv, die aoaenteel
een rierdaags officieel bezoek aan Polen brengen, aet de Poolae
autoriteiten orer deze zaak geaproken.
De tegen ingebraehte beschuldigingen zwllen naar de aening
Tin PHC wel niet geheel ongegrond zijn, wel staat vast dat
nlet in opdracht ran enige Nederlandae dienst gehandeld heeft*

3. Querilla-opleiding in de DDR*
PHC aaakt gevag Tan een Tan de Aasterdamse Treeadelingendienat ont-
Tangen p.T., vaarin omstandig rerhaald wordt hoe een uitgeveken
Zuidafrikaanse student Tia het African National Congres in een
guerilla-opleidingskaap in Rostock (DDR) belandde, na zijn opleiding
naar Angola gezonden verd oa Tan daamit ingezet te vorden tegen
Zuid-Afrika, aaar Toordat het zoTer kvaa de benen naa en uiteindelijl
in Aasterdaa terecht kvaa. H.BVD zal er zich nog oTer beraden of

hierran in kennia geateld aoet worden.

k» Aanalag Egyptiache aabaeeade*

Bij Oeaeentepolitie Leiden iat aldua PHC, een anonieae brief binnen-
/~ gekoaen aet de aededeling dat er Toorbereidingen aan de gang zijn

Toor een aanslag op de Egyptiache aabaasade h.t.a.- Er zijn aan-
wijzingen die dit bericht niet bij Toorbaat ongeloefvaardig aaken.
OTerlgena heeft deze melding tot een niemre botsing geleid tussen
CRI-LBT, oadat laatatgenoeade club Toor de zoTeelste keer op eigen
hontje tot actie aeende te aoeten OTergaan.

5« liATO-curaua Toor parleaentariera.
/ BiJ de NATO ia, zo aeldt HD*/oTerveging een Tooratel Tan de Noorae
in P.?* Toor de parleaentariers Tan de lidataten een cursua te or-

ganiaeren bij het NATO Defenae College te Roae. De bealiaaing
hieroTer zal op 11 oktober a.a. worden genoaen. Naar het zieh
laat oTerzien zal deelneaing slechta open ataan Toor hen die in be-
zit zijn Tan een clearance,̂ hetgeen aet zich brengt een Teiligheida-
onderzoek naar parleaentariera. Gezien da aoeilijkheden die hieruit
kunnen ontataan en in het lieht Tan de in one land heersende_oprat-
tingen oatrent de ataatarechtelijke positie Tan parleaentariera, ia
H.BVD aet HD Tan oordeel dat zo'n Teiligheidsonderzoek een uiterat
bedenkelijke zaak ia. Nader OTerleg zal Tolgende week plaataTinden.
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6. BJ.

7. mil.

8. HQ kandidaat in de reehten.

HAZ deelt aede dat HO dezer dagen gealaagd is roor zijn kandidaata
rechten.

9* Yragen Qeaeenteraad Arnhe««
Van ID Arab** r«ma« KA/C dat oek in de Arnh«B8« Geaeent eraad
ran d* eijd* ran d« PSP de bekende vragen zijn gesteld over de
circulairea. KA/C heeft het gebruikelijke adTioa gegeTen t.a.T.
d« beantwoording dezer vragen.

orientatiecuraua DSC.

De aeer zal roor deelneaing worden aangeaeld. HAZ zal z.a.
laten veten of ook de heer kan vorden aangeaeld.

11.Agenda H.BYD.

24/25 September - TBEVI, Dublin.
\6 September - 9-30 weekbeapreking HE.

26 September - 'a aiddaga weekbeapreking HD.

21 September 1979-



AURORA

OCHTKHDBESPHEKING op dinadag 25 September 1979

Aanvezigt PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD . HAZ - KA/C

Aifwezig : H.BVD - HK

1. Israel
HC vertelt het een en ander over zi jn bezoek aan Israel.

2. Ccmputernaslagen
Naar aanleiding Tan opmerkingen van enkele Aurora-deelnemers wijst HAZ
er nog eens op dat buiten de kantooruren - zowel door de weeks als in het
weekend - er steeds een naslagmogelijkheid is door tussenkomst van ACD«
Via een cireulaire is hier destijds bekendheid aan gegeven. Vel zal hij
nagaan of het mogelj$c is de "sluitingsti jd" van de computer van 16.̂ 5 uur
te verschuiven naar 17*15 uur.

3. Yerbouwing kantine
Naar het zich laat aanzien zal de verbouwing van de kantine eind dec ember/
begin januari haar beslag krijgen.

*»•• Bevorderingen biA G«

De heer J*< is dezer dagen bevorderd tot H.5»
Ook enkele andere medewerkers van G. zijn bevorderd.

»

5. Bezoek HO c.s. aan

HAZ doet enige mededelingen over het bezoek van HCb c.s. aan . •

6« Bijzondere lasten "'•"-

KA/C verzoekt de aanvragen voor de bijzondere lasten uiterlijk
3 oktober a.s. bij hem te deponeren.

7« Helatie verbindingen (zie Aurora 11 September 1979)

H.BVD heeft zich op 21 September jl. met BOP, BVO/ , H.E IX, CF, KCP II en
EA/C beraden over de kwaliteit van onze relatie met de (politie)verbindin-
gen. De uitkomst van dit beraad was dat de relatie in het algemeen goed
tot zeer goed is en dat er derhalve geen aanleiding is tot het instellen
van een werkgroep, zoals bedoeld in Aurora van 11 September 1979e

25.9.1979



AURORA

/

(Xn-i'jsjiDBESPREKIHQ op rri.1 dag 28 September 1979*

Aanvezig : PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C

Afwezig : H.BVD - HK.

1. OrerTal in Groninjcen.

De Groningae rechtbank heeft d« beide dadera ran da gevapende orer-
ral op hat atadhuis ta Gronlngan aind juni ran dit jaar (zie Toor-
gaanda Aurora'a) Teroordeeld tot aan gaTanganiaatraf ran tveeenen-
half jaar.

2m Begrafenia doodgeachoten Turk.

Morgan Tindt da begrafenia plaats Tan da Turk dia tijdena ean tagan
da Grijze Wolven garleht ayapoaiua ta Ifijmegen ward doodgeachotan.
Maar rarvacht zullen Tala Turkae gaatarbaidars ait ons oiringende
landan da bagrafania bijwonen. Hat la, xo aerkt HB op, In brada kring
nog niat Toldoanda bakand, dat da achiatpartij plaata rend tijdana
aan gavalddadlga confrontatie tuaaan aanhangara ran elkaar waaratre-
randa linka-axtraBiatiacha partiJen, waaraan da Grijza Volran part
noch daal haddan*

3* « Elaariar.

Hat aind augnatua jl« in Elaariers Magazine raraehanan indiananrar-
haal ovar da financiering door Moakou ran terroriatiaehe organiaa-
tiaa, is niet zoala da ondertekening wil doen geloven van de hand
ran een Arabiaehe Journaliat, maar van f chef redactle buiten-
land van ElseTiera Magazine.. Dit la gebleken, aldua HC, nit ean onder
zoek dat op verzoek Tan BuZa werd ingesteld naar de identiteit Tan
die Arabiaehe Journaliat.

k. Haalagen t.b.T. Laaid (zia Aurora Tan ifr September, ptmt 8)

Het Terriohten Tan de door de Laaid rerzochte naalagan blijkt tech-
niaeh geen probleem op te leTeren. De eTaluatia Tan de output la
eohter eeer tijdroTend.
Inaiddela ia Tan de zijde Tan de Luid het verzoek ontTangen be-
zoekera e.d. na te alaan.

5« Dr. Roethof, lid Tweede Kaaer.

KA/C beeft dezer dagen da heer Boathof op diena Terzoek enige feite-
lijke inforoatie Teratrekt ».b.t. het - in 1970 Terdvenen - zoge-
aaajidenajibtanarenTerbod". •>

6* Sociale Acadeaie.

In de pera ia enige aandaeht geachonken aan da brief Tan da Yaate
Couiaaie aan het beatuur Tan de Sociale Acadeaie te Den Boech n.a.T.
de bekende kweatie.

28 aepteaber 1979*


