AURORA

OCHTEHDBBSPREKIMQ op Tri.idag k januari 1980
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - KA/B1 - PHB - HC - HD ~ HE - TDV
Afwezig :

1. Russische invasie in Afghanistan
Gesproken wordt over de uitsending TanlTros Aktua gisterarond waarin d.n
interviews met prominente Tertegenwoordigers van alle grotare politieke
partijen hun opinie werd gepeild omtrent de huidige opstelling in de zaa
van de kernwapens na de Sovjet-invaeie in Afghanistan.
Ale opmerkelijk worden de uitspraken Tan Minister-President Van Agt,
Drs. Lubbers en Drs. Brinkhorst (D'66) gereleTeerd.
i
2.

3» Actiegroepen
PH.BVD brengt een circulaire tar sprake Tan hat Rijks Opleidings Institi
i.o. waarin de mogelijkheid tot deelneUing wordt opengesteld aan een bi;
komst waarin Tan gedachten wordt gewieiseld over de houding die de oTerh<
moet innemen tegen het optreden Tan actie- en protestgroepen. De vraag
komt op of wij daar iemand been moeten laten gaan. H.BVD zal zich hieroi
met de heer
Tan het ROI in Terbinding atellen.
k. Nieuw.laararece-ptie
H.BVD acht de toeloop naar de Nieuwjaalrsreceptie Tan aedewerkers Tan de
dienet niet bijzonder groot. De gisteren gehouden receptie had echter w<
een geanimeerd verloop.
5« Lustruariering
Ter sprake komt de Toorbereiding Tan die Tiering Tan het ?e lustrum Tan <
dienst eind mei a.a.. H.BVD wil met hdt organiserende comitS nog eens T<
gedachten wisselen vooral ook omdat hij hoopt dat er toch nog een mogel:
heid zal worden gevonden Toor een optreden Tan de cabaretgroep Tan
OVBZ II. Het probleem Tan de financien schijnt een drukkende inTloed ui
oefenen op de mogelijkheden om iets te organiseren.

AURORA

OCBTEMDBE3PREKINQ op djinsdag 8 januari 1980
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA/B1 - HB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

: ——

1. Kwestie Afghanistan.
Oespreken wordt over de positie die de rersehillende Europeae
coanunistische partijen inneaen *t.a.T. de Sovjet inaenging in
Afghanistan.
c |
De leider van de PCF Marcha^r, Jelke partij zich achter de Sovjet
Unie stelt, gaat he den naar Moskiou Toor besprekingen. De PCI heefl
kenbaar geaaakt de SoTjet-inaengjing niet te billijken.
2. Evaluatiecoaaissie.
HC deelt ,ede dat de kleine evaljuatiecoBaissie a.s. Trijdag
11 januari bijeen koat ter voorbwreiding Tan de bijeenkoast Tan d<
DG-groep die op 15 januari plaatiavindt •

J. PQ-vergader ing.
De e.v. PG-vergadering waaraan H.BVD zal deelneaen is die Tan
2k januari. Naar het thans Toorkbat zijn er weinig punten die H.B)
Toor de bespreking kan inbrengenl. H.BVD vraagt zich dan ook af of
hij wel aan de Ter gader ing zal jdeelneaen.
HK vrragt eventuele punt en ter bespreking bij hem aan-; te aelden oj
1? januari a.s. zodat op Trijdag! 18 januari door H.BVD in Aurora
kan worden bepaald of hij aan de PG-vergadering zal deelneaen.
k. ID-Aasterdaa.
Bekend is geworden dat tot Hoofdl Tan de ID-Aasterdaa als opvolger
van de heer
zal worden benoead de HIP
>. Het
heeft in de bedoeling gelegen dat de heer
hierover vooroverleg aet ons zou plegen naar dit is niet geschied. Er zou tham
een brief van de HC naar ons over de benoeaing van de nieuwe ID-el
onderweg zijn.
5» Curauseen vreeadelingenrecht.
KA/C heeft Tan de heer
Tan de Directie Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking Tan Just it ie bejricht gekregen dat in de aaanden
februari en naart weer enige cunsussen vreeadelingenrecht worden
gehouden.
I
HK wil gaarne weten of wij daarvoor kandidaten hebben. In april 1<
wordt een verTolgcnrsus gehouden. Ook daarvoor kunnen wij kandidal
aanaelden.
i
PHC gelooft niet dat wij nog aedlewerkers naar deze oursussen aoeti
laten gaan, aangezien deze te gelspecialiseerd zijn. Hij gelooft
wel dat het nuttig is dat wij inleidars voor de cursussen ter be-

sehikking blijven stellen.
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6. LBT-ICBZ.

E.BVD he«ft norgenaiddag een gesprek met de DO Politic
over dc plannen tot samensaelting van CRI-ICBZ en LET. HK zal hem
terzak van advies dienen.

?• B««pr«king
E.BVD rraagt punt en voor bespreking net de SG die hij norgenniddai
te 1^.30 trar zal hebben.

8 januari 1980.

AURORA

OCHTENDBESFREKIKG op vrijdag 11 januari

1980

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - KA/B1 - H.B - H.C - H.D - PH.E - H.TD
Afwezig : —

Kvestie Afghanistan
HB geeft aan de hand van het besproken in de dezer dagen gehouden bijeenkomst van het partijbestuur van de CPN ;een uiteenzetting over het afwijzende standpunt van de partij t*a.v. de Sovjet-inmenging in Afghanistan*
Men heeft een zorgvuldige formulering in deze gekozen omdat men de voortgang van het deelnemen van de CPN aan die samenwerking met andere beweginj
rondom het vredesthema niet in de waagschaal wil stellen.
In het GVIN is gisteren gesproken over ieen rapport aan de regering betreJ
fende Afghanistan dat is opgesteld in onderling overleg tussen de LAKID,
de IDB en onze Dienst.

Bespreking met de Secretaris-Generaal
Deze kon deze week niet doorgaan. H.BVD gaat nu naar de Secretaris-Gener«
op l*t januari om 16.0O uur.
;
Cursussen vreemdelingenrecht (zie ook Ajurora dd. 8 januari, punt 5)
Vastgesteld wordt dat wij geen kandidatlen naar deze cursussen zullen zen<
KA/C kan dit mededelen aan de heer
van Justitie.
Wij zullen wel medewerking blijven verllenen aan de cursussen door een
inleider in casu de heer
ter beschikking te stellen.
ASTA
van Justitie
KA/B1 heeft samen met HB een gesprek gehad met Mr.
die een opdracht van ASTA had ontvangen om een studie te verrichten bezal de
treffende andere terreuracties dan gijzielingen. De heer
uitkomst van deze studie tevoren aan ons voorleggen.

6,
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7.

LET - ICBZ
H.BVD $ad op woensdag 9 januari des middags een gesprek met Mr.
,
de Directeur-Generaal van Politie, over de plannen met betrekking tot de
samensmelting van LBT en ICBZ-CRI. H.BVD acht dit gesprek verhelderend.
Het volgende kwam naar vorenS
-

de bezetting van de LBT zal bij het opgaan van de eenheid in ICBZ worden gehalveerd. Daarmede zijn de bezwaren dat men one voor de voeten
zou gaan lopen grotendeels weggenomen.

-

Hiertoe draagt ook bij de opzet om het executieve stuk van ICBZ in de
toekomst wanneer men onvoldoende te doen heeft met de bestrijding van
het terrorisme in te zetten op andere gebieden, bijvoorbeeld het vuurwapenbezit en de drugsbestrijding.

-

de nieuwe constellatie zal niet tot stand komen zonder dat duidelijke
afspraken met de BVD zijn gemaakt terzake van de afbakening van het
werkterrein en de bronbescherming betreffende door de BVD ter beschikking gestelde gegevens.
Bij deze taakafbakening zal in beschouwing worden genomen dat de activ
teiten van CRI-ICBZ altijd tegen een gepleegd of te verwachten strafba
feit moeten aanliggen.
als tegenwerping tegen het gevaar van het ontstaan van een FBI (politieke politie) bracht de heer
naar voren dat de activiteiten
van ICBZ altijd plaatsvinden in het kader van de beperkingen die door
het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering worden gesteld. Tegen de
achtergrond van het bovenstaande zal Mr.
aan het gesprek in
commissie
dat binnenkort zal plaatsvinden deelnemen.

JA .1.1980.

ATOOBA

OCHTENDBESPBEKING op dins lag 15 .lanuari 1980.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA 'BL - HB - HC - HD - PHE - TDV.
Afwezig

:

1. Bevolkingsregister Ensehede.
FHB veatigt de aandacht op een a:rtikel in Trouw betreffende aan
regaling in Enschede die beperkiugen zou stellen t.a.v. hat veratrakkan van gegevena uit het bevolkingsregister.
2. Qasprak mat da Secret aris-Generaul^BjZa.
Over het gaaprek dat hij op 1^ jiumari jl
had Tart alt H.BVD het volgende*.)

net de SG Mr.

- ran da gelagenheid dat dit hat laatsta gasprek was mat Mr.
Toordat hij ala CdK naar Utrecht gaat asaakte H.BVD gebnsik om
hem te vragen wat hij gedurend* zijn ambtapariode had gevonden
van de rapportaga van de dienst.
De 86 antwoordde dat de inforaatie van de dienat altijd van vaar
an van aen kvalitatief hoog gehalte was doch dat daze niet altij
beleidarelevant was voor de Minister van BiZa. Dit houdt veelal
verband met de aard van de beh^mdelde onderwerpen. Met een beschouwing bijvoorbeeld over de!verhouding SU - China kan da
Minister van BiZa niet veel doen. Some was de veratrekta informat ie wel beleidarelevant maar kon daarvan gezien de geheimhoudi
slachts een beperkt gebruik worden gemaakt bijvoorbeeld in een
bijeenkomat van de Miniaterraad en kon dit niet publiekelijk bij
voorbeeld in de Tweede Kamer g4sohieden.
- er moet rekening mee worden geiouden dat de Minister in het alga
meen geen langere stukken dan 2 pagina's kan lezen. Vanneer atnk
ken meer pagina's bevatten wordt het bureau SG gevraagd om door
aanatrepingen aan te geven wat foor de Minister van waarde is.
H.BVD meent dat wij hiermede rekening houdend in de toekomst zel
dergelijke aanstrepingen knnnem aanbrengen en/of dat wij zoveel
mogelijk kunnen trachten rapporten van samenvattingen(dan bij vo
keur aan het begin van het stuk) te voorzien. Hij acht het nutti
dat dit tar kennia wordt gebracht van de medewerkara die de rapp
ten verzorgen.
j

15.1.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijd>g 18 januari 1980.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - KA/BL - PHB - PHC - HD - HE - TDV.
Afwezig : —-

1.

2. Islaa en terrorisae.
Dhr.
van de IDB hield een zeer door ons gewaardeerde inleiding voor een groep aedewerkers over de Islaa in relatie aet di
dreiging van het terrorisae.
3. Interaitterende cursus.
Wij ontvingen van het DSC de cirlculaire voor de a.s. interaitterei
cursus.
PH.BVD zal bezien of Drs.

hiervoor in aanaerking kan iiordi

gebraeht.
k. Stukkencirculatle.
N.a.v. een opaerking van PH.BVD zal HD nagaan welke circulafei* bi.
betrokken departeaenten wordt gegeven aan het B-bulletin en hoe h<
staat met de beveiliging daarvanj.
5. Bijzondere lasten.
H.BVD kreeg de bijzondere lasten zo kort voor zijn gang naar de
Minister van BiZa dat hij er nauwelijks van kon kennisneaen, laat
ataan dat hij eventuele wijzigingen kon aangeven.
Zonder dat hij zich wil verdiepen in de vraag wat de oorzaak hier1
geweest is, verzoekt hij aet nadjruk hem de bijzondere lasten twee
dagen voor zijn eerste ainistersbezoek voor te leggen en zo aogel:
eerder.
6. Zaak Khan.
Op woensdag 16 januari jl. vond te 18.00 uur in het Catshuis een
bijeenkoast plaats van de Minister-President, Minister van Algeaei
Zaken en de Ministers van EZ, BuZa en BiZa.
Voor de Minister van BuZa trad de DG PZ de heer
op.
Er werd gesproken over de procedure die gevolgd aoet worden t.a.v
de Kaaer inzake het rapport van de werkgroep Khan. Besloten is da'
het rapport door de Minister van! BiZa aan de Vaste Coaaissie voor
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt gezonden.
Minister Viegel en Minister van Aardenne zullen t.z.t. met de Commissie overleg plegen. Hierbij'zal de Minister van Justitie voor 1
geval de justitiele aspecten van de eaak ter sprake koaen op afr<
beschikbaar zijn*
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7. Qesprek ««t Minister*
Bij gelegenheid van een ontnoeting met de Minister in de huiselijl
sfeer mocht E.BVD verneaen dat Minister Wiegel zeer tevreden is
over de wijze waarop de BVD de zaken behartigt en dat hij yeel ve:
trouwen in de Dienst heeft.
8. Opening Kantine.
H.BVD deelt mede dat de nieuwe kantine dinsdag 22^januari te 15.3(
uur zal worden geopend. Bit gebeurt onder aaspiciem van het
Stichtingsbestnur dat mevr.
heeft nitgenodigd de symbolis*
opening te verrichten.

18 januari 1980.

AURORA
S8S8SB

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 .lanuari

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA;/BL - HB - HC - HD - HE - TDV.
Afwezig

: ——

1- Strafvervolging
HB deelt mede, dat tegen de one Ibekende in Zeeland woonachtige
een Strafvervolging za'l worden ingest eld we gens het
voorhanden hebben en verspreideni van de nazistische Volkischer
Beobachter.
,
2.

3. Interview Hr»
HB vestigt de aandacht op een artikel van de hand van
ii
de NEC en een radio-interview melt hem hedenmorgen waarin hij het
IKV en deszelfs voorzitter
aanvalt. "Oproepen tot burgerlijl
ongehoorzaamheid grenst aan staajtsgevaarlijkheid".
k» Intermediair•
HC vestigt de aandacht op een thlemanummer van het blad Intermedia^
n.b.t. minderheden in Nederland en de zorgen die we ons in verbanc
daarmee voor de toekomst moeten naken.
Samenkomst Arabieren/Palestijnen in Irak.
Bind '79 is een groep van mogelijk wel *\kQQ Arabieren/Palestijnen
uit vele landen, waaronder Nederland, samengekomen in Irak voor
beraad en kennismaking met dat liand in velerlei opzichten.
Veel van deze onderneming, die gleheel ten laste van de Iraakse
regering is gekcmen, is nog ondulidelijk.
6.

7.

22.1.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op vri; dag 25 januari 1980.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KA/BL - HB - HC - DIB - HE - TDV.
Afvezig : HK.

1.

HB attendeert op het persartikel (Vrije Volk 23 januari 1980) over
Zuid-Afrikaanse spionnen, waarin ook de ons bekende
genaamd wordt.
wordt ook door B als een dubbelzinnige
figuur beschouvd.
2.

3* J«B»L»
HC deelt mede, dat de Egyptische ambassadeur zich tot 00 & V

gewend heeft met de mededeling dat een team van het Japanse Rode
Leger, samenwerkend met de PFLP, in Europa op het oorlogspad is.
worden weer bpwegingen gesignaleerd, zij het
Ook door

niet richting Europa.
If. DGI-officier in Nederland.
HC meldt nog de inreis in Nederlknd van een hoge DGI-officier,
deel uitmakend van de Cubaanse vertegenwoordiging bij de VH fie
New York.
5. Succes op het Zwarte Pad.
HE doet mededeling van de ontdekking van een heimelijke connectie
tussen een Tsjech en een Nederlander waaruit een interessante zaah
kan voortkomen.
6.

?• Luatrua.
Het 7« lustrum van de BVD zal op 6 juni worden gevierd. H.BVD heeJ
met de organisBvende comite's gesproken,

25 januari 1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdak 29 Januari 198O.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KA/BL - HB - HC - HD - HE - TDV.
Afwezig

: EK.

1. Brandboamen Deventer*
Bij de Technische TTnie (06EH) te Deventer zijn op 28 januari enig<
brandbommen geplaatst, van weIke actie de daders zijn aangehouden.
Onder de arrestanten bevindt zidh een zekere
uit Schiedam
bij wie/huiszoeking vnurwapens eta materiaal voor buisboamen zijn
gevonden.

/bij

2. Vereniging Arabiache Studenten.
Deze vereniging van Arabische studenten in Nederland, gefinancier!
door
, lijkt steeds interlessanter te worden. Intern wordt
er over gesproken dat men niet tegen geweld is. Het Palestina
Konitee heeft zich solidair verkllaard. Er komt overleg met de PLO
vertegemroordiger in Duitsland,
3« Molukkers vellicht in Indonesia teleurgesteld.
Het is bekend dat de dialoog Indonesie--Molukkers en het daarbij
behorende program van orientatiereizen sterk gesteund wordt door
de Indonesische ambassadeur. Er is nu een bericht dat deze in Indonesie in moeilijkheden is gerajakt Zou dit tot een wijziging
in de policy t.a.v. de Molukkers hier leiden, dan zou dit frustral
en actie tot gevolg kunnen hebben
Hollandse Signaal,
HD meldt enige commotie bij de Hjollandse Signaal vanwege een
publicatie over oude gerubriceerde documenten die in Duitsland tui
vuilnis gevonden zijn en over molgelijk teloorgegane recentere geri
briceerde stukken.

5-

6. Agenda*
ASTA-vergadering op 1 februari
Bezoek wnd. H.IDB aan H.BVD op

29 januari

1980.

980.
februari

1980.

AURORA

OCHTSNDBESPREKING op vrijdag 1 fobruari

1980

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KA/B1 - HB - HC - fcD - HE - TDV
Afwezig : HK

1.

Vereniging van Arabische Studenten
H.C meldt dat deze vereniging eind februari formeel is opgericht onder deel
name van enkele tientallen Palestijnen. De PLO-vertegenwoordiger in de BRD
heeft een inleidende speech gehouden. Waafschijnlijk is ook
op de
vergadering aanwezig geweest.
j

5.

Vragen affaire Khan
H.BVD heeft op 5 februari een gesprek met Mr.
van de Kamervragen over de affaire Khan.

6.

(B.Z.), naar aanleiding

De tijdsbepaling voor de lustrumviering gpeft nog problemen. Mogelijk gaat
toch gekozen worden voor eind mei.

Agenda
5 februari voor-CVIN
8 februari CVIN.
1.2.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 5 februari 1980
Aanwezig: PHBVD - KA/Bl - HB - HC - HD - HE - TDV
Afwezig : HBVD - HK

1. Arbeidsonrust
HB vraagt attentie voor de toenemende arbeidsonrust in Noord-Oost Neder
land, waar de CFN traditioneel een vri j grote rol speelt.
2. Afluisterschandaal in Engeland
Het schandaal groeit in de pers nog steeds door nieuwe onthullingen en
geruchten. De berichtgeving wordt echter duidelijk gekenmerkt door onwa
schijnlijkheden en fantasieen, zodat de Auroradeelnemers zich geen goed
voorstelling kunnen maken van waar het om gaat.

5.2.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.idag 8 februari 1980
Aanwezig: H.BVD - HK - KA/B1. - HB - H

- HD — HE — TDV

Afwezig : PHBVD

1. Indonesische ambassadeur
HB attendeert op een persbericht dat melding maakt Tan terugkeer van
Indonesische ambassadeur naar Indon|esie en ontslag uit de overheidsdienst. Fiscale experts zouden naar Nederland komen yoor onderzoek n«
de corruptie-zaak. Met betrekking tot de Molukkers zou de ambassadeui
zijn hand overspeeld hebben. Als de' aangakondigde orientatiereis ubei
haupt nog doorgaat zullen daaraan waarschijnlijk slechte enkele
Molukkers deelnemen.
i
2. Kamerdebat verslagen Vaste Commissi*
Mogelijk zal in de laatste week van! februari in de Kamer de behandel:
plaatsvinden van de verslagen van die Vaste Commissie van juni 1977 ei
november 19793. Europese cursus
Voorgesteld wordt de heren
en
in de gelegenheid te
stellen deel te nemen aan de eerstvblgende EuropeBe cursus.
If. Bezoeken rond NATO Special Committeje
Het Special Committee komt bijeen o(p 29 en 30 ajril. Daarna zal
de gast van de dienst zijn. Daarvoor mogelijk
5» Kamervragen Khan
HBVD heeft op 5.2 een gesprek gehac op het Departement van Economise!
Zaken waar o.a. gesproken is over ce vragen van Van der Stoel en
Ter Beek. De vragen zullen niet beantwoord worden voor de zaak Khan
in de Vaste Commissie behandeld isj Daarna zal het rapport Khan aan
voorzitter van de Kamer worden aangeboden.

6.

7. S.G.
Op 21 februari zal de nieuwe S.G. ipinnenlandse Zaken een bezoek van
halve dag brengen aan de dienst. Met ingang van 1 februari is
Mr.
(plv. DG OP) b^noemd tot plv. SG.
8.2.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 12 februari 1980
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - KA/BL - HB - HC - DIB - HE - TDV
Afwezig :

1. Kleine evaluatiedriehoek
Hedenmiddag vergadert de kleine evaluutiecommissie. Aan de coramissie wo
echter door de DG Politie een ongeweniste deelnemer opgedrongen, een ver
tegenwoordiger van de KP die o»a» als!executieve man functioneel daarin
niet past, zodat de vergadering wel nlet ongestoord zal kunnen aanvange
HBVD zal deze en andere rommelige initiatieven eens in de grote evaluat
commissie aan de orde stellen.
2.

3. CVIN
Onze bredere inbreng (bevattende B-, BBP-, C- en D-elementen) zal ook
de toekomst gewaardeerd worden (n.b. yoor ^f en 6 maart).

km Kamerovertredingen
Van de aantalien (december 10, januarli 16) wordt zonder commentaar kenr
genomen.
12.2.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKING op rrijdag 15 februari 1980
Aanwezig: H.BYD - PH.BVD - HK - HB - HC - D - HE - TDV
Afwezig : KA/B1

1.

2.
HE brengt ter sprake een verzoek dat 10 door H.KEB werd gedaan, nl. on
t.b.v. ~
instructiefilme ter beschikking te stellen. H.BVD zal hiei
over contact met H.KEB opnemen.
Bezoek Seeretaris-Generaal
Het bezoek van de nieuwe Secretaris-G« neraal BiZa, Dr.
, aan de
Dienst zal op 21 februari a.s. van 9.CO tot 13*00 uur plaatsvinden. Het
programma is als volgt:

9*00 - 10.00 uur orientatie door de Djienstleiding
10.00 - 11.30 uur korte uiteenzetting over taken van de onderscheidene
dienstonderdelen in de vergaderzaal op de 4e etage
PH.BVD zal HSBP, H.PiZ, H.FID, H.ACD en HG terzake
informeren.
11*30 - 12.15 uur Korte rondgang door de Dienst, waarbij de S.G. die
onderdelen zal bezoejken (wrs. de computer), waarvoor
hij interesse heeft.
12.if - 13.00 uur Broodje (SG) in de erkkaner van H.BVD
(H.BVD, PH.BVD en HI!
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Interpellatie Wolff
Donderdag 14 februari vond een interpellatie plaats door het Tweede Kan
lid J. Wolff (CPN) betreffende Ir.
, die door de Minister Tan Verke
en Waters taat is afgewezen voor een vertr ouwens func tie bij de PTT. Dit
nadat de Adviesconmissie inzake beveiligingsonderzoeken had kenbaar gemaakt dat zij vond dat de betrokkene wel tot de vertrouwensfunctie kon
worden toegelaten.
Door de heer Roethof is met ondersteuning van alle grote Kamerfracties
een mo tie ingediend waarin gevraagd wordt om de zaak in de Vaste Commis
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te doen behandelen. Als ov
weging is in deze motie vastgelegd dat het lidmaatschap van de CPN zond
•eer niet mag leiden tot afwijzing voor een vertrouwensfunctie.
Gediscussieerd wordt over de vraag welke betekenis aan deze motie moot
worden toegekend.
H.D ziet daaraan toch bezwaren verbonden.
H.BVD zegt dat hij blij was dat in de discussie niet naar voren kwam de
vraag wat de BVD legitimeert on zich met de CPN bezig te houden. In
verband daarmede had ook de kwestie van de registratie van gegevens betreffende het lidmaatschap bij de CPN op het tapijt kunnen komen.
H.BVD meent dat het nuttig is dat strake een beschouwing wordt gewijd a
de impact van de interpellatie Wolff. Mogelijk kan deze beschouwing dan
tezamen met de Handelingen op een enigszins brede schaal ter lezing in
de Dienst worden gegeven*

15.2.1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dins da,' 19 februari 1Q80.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA, 'BL - HB - HC - HD - HE - TDV.
Afwezig

:

1. Het Armeenae Geheime Leger.
In Rome zijn maandag 18 februari 19BO bonaanslagen gepleegd op
kantoren van Zwitserse, Westduitfee en Israelische luchtvaartmaatschappijen. De aanslagen zijn geblaimed door het Armeense Geheime
Leger.

2. Diacussie CPN.
Vanuit het CPN-district Groningen worden afwijzende standpunten
gepropageerd m.b.t. Afghanistan en Zacharov. Dit heeft onder meer
geleid tot een paginagrote advertentie in de Waarheid, waarran de
ondertekenaars zich kritisch uiten m.b.t. de Sovjet-acties, Ala di
tegenwoordig in de CPN kan, in hbeverre is er dan van democratisering in deze partij sprake?
j
Aldus vragen Auroradeelnemers zich af - ook al met het oog op de
discussies die gaande zijn over Ue kwestie CPN-lidmaatschap-vertrouwensfuncties. Men komt toch uit bij de standpunten die daarovc
in recente papieren zijn neergeljegd.

Blijkens een persbericht, sprekend over ogenschijnlijke
m.b.t. zo'n 200 Russische spionnen in Zwitserland, moet de Zwitsei
dienst in de publiciteit zijn geweest. Misschien kan H.KEB eens

informeren.
5. De Telegraaf rapporteert over exjtremisten.

Be aandacht wordt gevestigd op een artikel over bewegingen van
"extremisten" in de richting vanl N.O. Nederland.
Misschien kan B hierop commentaajr geven.
6.Agenda.
19-2-1980
21-2-1980
26-2-1980
27-2-1980

stemming 2e Kamer over motie Roethof/Interpellatie Wolff.
gesprek
ter voorbereiding van de Vaste Commissie zittii
op 26 februari 1980.
Vaste Commissie (16.00 uur).
Debat 2e Kamdr over Verslagen '77 en '79 Vaste
Commissie.

- 2-

- 2-

7. Bezoek SO.
Op 21 februari 1980 zullen H.BVD en PH.BVD een kort bezoek brengei
aan de nieuwe SG. Diane bezoek aan de dienst vordt korte tijd uitgesteld.
8. Discuseie over "image" BVD.
Naar aanleiding van recente publicaties wordt gesproken over mogelijkheden en wenselijkheid meer duidelijkheid te verschaffen naar
buiten en naar binnen over de activiteit van de dienst.

19 februari

1980.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 22 februari 1980
Aanwezig : H.BVD - PE.BVD - EK - HE - HC - HD - HE - TDV.
Afwezig

: KA/BL.

1. PIRA.
HB deelt mede dat de moord op de Britse kolonel in Bielefeld
gepleegd is met hetzelfde wapen uaarmede de Britse ambassadeur
in Den Haag Richard Sykes word noergeschoten. Waarschijnlijk
heeft dezelfde dader net wapen gehanteerd.
De beide moorden zijn inmiddels door de PIRA geclaimed.

2. Conferentie over Palestijnen»
Dezer dagen vernamen wij in de kleine evaluatiedriehoek dat op
27, 28 en 29 februari a.s. in net Kurhaus een conferentie van
vertegenwoordigers van de V.S., Egypte en Israel zal plaatsvinden
over het probleem van de Palestlinen. Bevreemdend is dat dit ons
zo laat ter kennis kwam.
I
Gisterenavond kwam het bericht in de publiciteit.

3.

CdK-bespreking.
De eerstvolgende bespreking van &e Minister van Binnenlandse Zaken
met de CdK's, waaraan H.BVD zal fleelnemen, vindt plaats op 2k apri
a.s.*

5. Bezoek Secretaris-Generaal.
Het bezoek van de SG Dr.
vindt nu plaats op 7 maart a.s.
van 9 tot 1^.00 uur.
H.BVD en PH.BVD hadden 21 februari met hem een eerste gesprek.
Het programme blijft hetzelfde ails eerder vastgesteld, in dier voe

dat de orientatie in de vergadensaal op de ^e etage begint om 9«?0
om 11.00 uur vangt dan de rondgang aan die te 12.50 uur zal worden
beeindigd.
6. Evaluatie-driehoek.
H.BVD besprak met de DG 00 en V het verzoek van de DG Politic om
een Justitie-vertegenwoordiger in de kleine evaluatiedriehoek op
te nemen. Gezien de implicaties die dit t.a.v. de positie van 00 e
zal hebben zal Mr.
hierover eerstomet Mr.
van
gedachten wisselen.

- 2-

- 2-

7- Jaarverslag Koninklijke Marechaussee.
HK vestigt de aandacht van H.BVD op een passage in het Jaarverslag
van de Koninklijke Marechaussee van 1978 betreffende de Grensveiligheidsdienst.
KCP II attendeerde hem hierop. Gezien mogelijke politieke reacties
lijkt het beter dat een soortgelijke passage in het volgende Jaarverslag niet wordt opgenomen. H.BVD zal hierover contact opnenen
met de Commandant Koninklijke Marechaussee, Generaal
.
8. Inhuldiging.
De stuurgroep Beveiliging, waarvan E.BVD deel nit maakt zal rappor
ten ontvangen van de reeds bestaande werkgroep betreffende staatsbezoeken die enigszins worden uitgebreid, o.m. met een vertegenwoordiger van de BVD.
HB en EC gaan ermede acooord dat KA/BL in deze werkgroep de Dienst
zal representeren. Het zal niet langer nodig zijn dat KA/BL deel
uit maakt van de subcommissie Defensie. De relatie met de Stuurgroep Beveiliging en de Defensie-groep wordt onderhouden door
Mr.
van Defensie.
9. Vaste Commissie.
In een gesprek met de heren
van Verkeer en Waterstaat
en
PTT is gisteren overeenstemming bereikt over de notiti
die aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevr. SmitKroes, zal worden voorgelegd.
HK en HD vestigen de aandacht van H.BVD op enige bijzonderheden
betrekking hebbende op het functioneren van dhr.
bij de
PTT.

22 februari

1980.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 26 februari

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA,'BL - HB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

:

1. Rebellie Suriname.
Berichten over de gebeurtenissen in Suriname worden besproken.

2. Conferentie Kurhaus.
De Nederlandse regering acht zich verantwoordelijk voor de beveili
ging van deze conferentie over hut Palestijnse probleem, die vrij
onverwacht in Den Eaag wordt gehouden. Er kunnen tenminste demonstrati es verwacht worden van de leant van het Palkom en van in ons
land wonende Palestijnen.
Beveiliging is echter feitelijk een bijna onmogelijke zaak.
i

3-

Con tact en buitenlandse

diensten.

H.BVD deelt mee, dat er wederom aanleiding is de aanvang en de
aard van de contacten van vertegunwoordigers van buitenlandse
diensten met onze medewerkers scherp/bezien. Deze contacten dienen
voorshands en in eerste instanti teminste op het niveau van de
afdelingshoofden gehouden te worden* Een streven (als van de kant
van
) naar contact met cane-workers en andere medewerkers
wordt afgewezen.
H.KEB zal de bestaande contacten inventariseren. Het lijkt intusse
;e houden van eventuele contacten
nuttig dat chefs zich op de hoogte
in een meer informele persoonlij ce sfeer.
5. "Kamerovertredingen".
H.BVD constateert in het bestek ran het mogelijke een ombuiging te
goede in 1979 in het aantal kame overt redingen.
6. Afscheid HK, HD.
KA/BL wordt gevraagd deze gebeurtenissen voor te bereiden.

26 februari

1980.

AURORA

OCHTENDBESPRJiKIHG op vrijdag 28 fel>ruari 1980
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC i HD - HE - HTD
Afwezig : KA/B1

2.

Zaak-Khan
HK deelt mede dat het rapport betreff >nde de zaak-Khan met de begeleide
brief van de vier betrokken ministers (EZ, BiZa, BuZa en Just.) hedenmiddag aan de voorzitiers van de drie Kamercomraissies (Kernenergie, £Z
BuZa) zal worden toegezonden.
Hij heeft gisteren deelgenomen aan eeja gesprek net de voorlichtingsfunc
tionarissen van EZ
, BuZa
en BiZa
>, onder leidi
van plv. SG Mr.
, waarin de lijn die gevolgd wordt t.a.v. de media i
vastgelegd. Overeengekomen is dat EZ-roorlichting het voortouw bij de
contacten met de media zal hebben.
Gedurende Aurora komt een telefonisch e mededeling binnen van plv. S.G.
inhoudende dat hedennacht is ingebroken in het gebouw van EZ
Mr.
(Boslaan 6), waar de afdeling Kernenergie is gevestigd en waar ook
Drs.
die veel met de Khan-zaac te maken heeft, werkzaam is. Binadere informatie blijkt echter dat dlt een inbraak met een criminele
achtergrond was. Stukken betreffende lie Khan-affaire bleken niet te zi;
ontvreemd.
28-2-1980.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag k maart

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA/BL - HB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

:

1.

2.

3. Publiciteit.
HK signaleert dat de Khan-affairi! in de media wat weggedrukt IB do
meer opzienbarende zaken. Vervol|;ens dat
, kennelijk nie
voldaan over de resultaten van zijn eerdere pogingen, opnieuw trac
journalisten uit nun tent te lokken over benaderingen door de BVD,
k. Formatifrvoorstel.
H.BVD deelt mede met PH.BVD het :formatievoorstel '81 te hebben vas
gesteld. Met het voorbehoud dat enkele aanvragen ultimo '80 nog be
moeten worden zal de formatie van de dienst volgens dit voorstel d
met 5 plaatsen worden uitgebreidi

6. Agenda.
7 maart 1980
11 maart 1980

maart 1980

- Bezoek SG aan d » Dienst.
- Gesprek Vaste Commissie met voorzitter Adviescomv
sie Veiligheidsbnderzoeken,
Daarna zal pas het Kamerdebat over de verslagen M
de Vaste Commis sie plaatevinden, mogelijk in de
van 1? maart

AURORA

OCHTENDBESPKEKING op dinsdag 11 maart

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA,'BL - HB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

:

1. Rel Marokkanen.
Recente botsingen tussen Amicale^ en het Frpnt Polisario en tussen
Amicales en kerk-Harokkanen hebb n minister Wiegel gebracht tot de
uitspraak dat dergelijke politiete acties van buitenlanders niet t
toloreren zijn. Uiteraard rijst daii de vraag over de stand van onze
informatie m.b.t. deze ontwikkel ngen.

2.

4. De zaak

^

H. Boethof heeft op 8 maart "in de Rode Haan" uitgeweid over de kw
tie van CPN-lidmaatschap en daaruit voortvloeiende activiteiten i.
sollicitaties naar vertrouwensftmct ies Het bandje van deze uitzen
ding is door D opgevraagd

is op 10 maart op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdac
in de zaak van de bomaanslag op <|e woning van de Arnhemse hoofdoff
cier van Justitie.

6.

- 2-
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?• Coordinatie Commiseie Internationale Politiek.
Deze Commissie, waarin IDB, BVD en LAMID participeren wordt door d
Coordinator ingesteld ter bevordering van samenwerking en rapports
op het gebied van de Internationale politiek.
8. TSEVI.
Aan vergadering TREVI Verkgroep t op 1? en 18 april te Rone zal KA
deelnemen. Over al dan niet deelname door de dienst aan de vergade
der Hauts Fonctionnaires zal nog worden beslist.
9. Bezoek A.J. Evenhuis (2e Kamer, WD).
Hr. Evenhuis heeft om een gesprekje verzocht met H.BVD met het oog
op het a.s. Kamerdebat. Zal plaatsvinden op 12 maart, met medewete
van de Minister.
10. KCF en KCP II hebben te kennen gegeven dat zij in de gelegenheid
gesteld willen worden eventuele lezingen van meer algemene aard bi
te wonen.

11 maart

1980.

AURORA

OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 1* aaart 1980
Aanvezig: HBVD - PHBVD - HK - KA/B1 - HB - HC - HD - HE - HTD
Afwezig :

1. Geaprek met PG Arnhem
en
HB maakt melding van een gesprek dat de heren
hebben gehad met Mr.
op diens verzoek over de bomaanslag op he
De PG toonde zich na afloop tevredengesteld.
huis van O.v.J.
2. Ruasische zeeman
HC maakt melding
beweerd dat zijn
handen van Marid

gedrost
van een voorval in Amsterdam. De gedroste zeeman heeft
visserijschip in feite een spionageschip was (zaak is
en IDB).

k. Onveilige autotelefoon
Een recent incident (staatssecr. V&W) heeft weer eens de aandacht geves
op de onveiligheid van de autotelefooiju

5. W. Klinkenberg
De Volkskrant bericht dat ingebroken : s in de woning van Klinkenberg wa
bij op selectieve wijze papieren zoudiin zijn ontvreemd (o.a. met betrek
tot het Kon.Huis). Volgens Klinkenberg; kan ook de BVD bij de diefstal
betrokken zijn.
6. Debat in Tweede Earner
HBVD maakt kort melding van het Kamerdebat over de verslagen van de Vas
Commissie van 1977 en 1979. Hij verwi;ist naar het verslag in de Handelingen, maar vraagt in het bijzonder aandacht voor de lofprijzing van d
Minister aan het adres van de dienst.
7. Agenda
18 maart
18 maart
23 april

bij HBVD van
Bezoek
15.00 tot 16.30 uur; mede aanwezig PHBVD, HKEB, HB, HC, HSB
Na Aurora behandeling gehoime begrotingsvoorstellen met HK,
HFID, HB, PHC, HE, HTD
Ingang nieuwe termijn bijssondere lasten. HBVD zal slechts
kunnen rondgaan op 11 of 2>2 april, PHBVD kan rondgaan tusse
beide data. HK zal bezien,

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinscag 18 maart 19_80.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA/fBL - HB - PHC - DIB - HE - HTD.
Afwezig

:

1.

2. Beveiliging UC-fabriek.
DIB deelt mede dat bij een onaangekondigde inspectie een aantal
tekortkomingen zijn gesignaleerd.
Het geval van de oud-medewerker i an VMF, genoemd in Aurora-verslag
11 maart, heeft bij de tripartite partners onnodige onrust gewekt
"een nieuwe zaak Khan". Een en ar der is intussen rechtgezet.
3* Inbraak V» Klinkenberg.
Klinkenberg1s beschuldiging aan 1 et adres van de BVD is door onze
, chef
Minister publiekelijk van de ham. gewezen. Ook Hr.
Stafafdeling Voorlichting, heeft Klinkenberg tijdens htm laatste
vrijdagse ontmeeting van katoen gegeven.
k. Bezoek nieuw Boofd IDS aan de Di«nst
Het nog officieel te benoemen nit uwe hoofd IDE wordt 2 april verwa
voor een kennismakingsbezoek. Hi; zal 's morgens vanaf 9»00 utir
achtereenvolgens gesprekken hebb« n met de Dienstleiding, KA/BL, HB
HC, HTD, HD en HE en 's middags <nkele bezienswaardige onderdelen
van de Dienst bezoeken.

6* Post voor Paramaribo.
Hr.
HCID heeft, in verband ijiet de onzekere beveiligingssituat
verzocht voorlopig geen stukken e zenden aan hem zelf, de procureur-generaal of andere Siirinaamie instanties.
7- Bespreking 0.0. 8e V..
maarl; is het voorontwerp nieuwe politi
Tijdens de bespreking op
wet aan de orde gekomen.
Ook is vastgesteld dat de kleine evaluatiedriehoek wordt uitgebrei
met een medewerker van de Direct e Politie van Justitie, Hr.

- 2-
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8. Bevorderingen.
PH.BVD deelt mede dat bevorderd
CR, H IV; HE XIII, H IV; CS, H V
PH.BVD geeft tevens enige toelichting op het bevorderingsbeleid.
Onder andere geldt de regel dat nen slechts bevorderd wordt wannee
men tenminste twee jaar in een rung werkzaam is. Een andere regel
is, dat men in zijn rang het max: mum bereikt moet kunnen hebben wa
neer men de Dienst met flo verlaat

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 21 maart

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA, BL - HB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

:

1. Russen zoeken toenadering tot So< iaal-democraten.
Al enige tijd, en niet alleen in Nederland, zijn er tekenen die er
wijzen dat Moskou een beter contact wil met sociaal-demooratische
partijen. In dat verband moet het gesprek gezien worden dat Prof.
Zagladin (International Department CC - CPSU) en ambassadeur:
deze week gehad hebben met Drs. Ben Uyl.

Wet Openbaar Bestuur (VOB).
HK, KA/BL en KA/C hebben 19 raaarl met de Chef Stafafdeling Voorlic
ting BiZa . gesproken over de coi^sequenties van de binnenkort van
kracht wordende WOB. Hoewel de B D goeddeels buiten de werkingssfe
van deze wet valt, wordt ook vooi de Dienst een "informatiepunt"
aangewezen (en in het telefoonboek bekendgemaakt) nl. de Stafafdel
Voorlichting.
In totaal zullen in de sfeer van BiZa 2? van dergelijke informatie
en ander wordt binnenkort van d
punten gaan functioneren. Over
zijde van het departement nog voorlichting gegeven.

21 maart

1980.

AURORA

OCETENDBESPREKIHG op dinsdag 25 maart

1980.

Aanwezig : H.BVD (aanvankelijk) PH.BVD - KA/BL - HB - HC - HD - HE HTD.
Afwezig

: HK.

25 maart 1980.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING

op vri.ldng 28 maart 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KA/BL - HB - HC - HD - PHE - HTD.
Afwezig

: HK.

1. LET.
HB deelt mede van de landelijk 0
ding, Mr. Blok, vernomen te hebb
vopr het LBT-probleem propageert
coordinators uit te splitsen. He
deze gedachte van de DG vernomen
dat de BVD er ook v66r is.

'ficier van Justitie terreurbestri
n, dat de DG 00 en V. als oplossi
deze groep in 22 regionale terreu
is niet de eerste keer dat over
wordt. Hij zou tevens gesteld heb

2. Tunesische extremisten.
HC attendeert op toerichten over tfunesische opposanten die vanuit
Libie in beweging zijn gekomen on aanvallen te ondernemen tegen
Tunesische objecten in Oost-Euroya (?) dan wel in het Westen (Amst
dam, Parijs?).

*f. Gebruik dienstauto's.
PH.BVD kondigt een circulaire van H.FID aan die zijn aanleiding vi
in een toegenomen dienstautogebrnik De circulaire beoogt aan te s
ren tot zuinigheid en doelmatiger gebruik.
5. Buitenlandse bezoekers.
H.BVD memoreert de bezoeken van

28 maart 1980.

en

