AURORA

OCHTENDBESPREKIHG ou dinsdat 1 1uli 19&0
Aanvezig: HBVD - PHBVD - HK - HB - PEC - vnd. HD - HE - HTD
Afvezig :

1.
De Terdachte in de zaak van de Boord >p de Turkse anbassadeurszoons is
verder in moeilijkheden gekomen doordkt vijf getuigen hem bij confrontatie hebben herkend. Naar aanleiding ran dit curieuze feit wordt een
•eer gespecialiaeerde adTocaat gezocht.
2. Actie tegen Nederlandse ambassade te Jeruzalem
Op initiatief van de ambassadeur Tan Irak is een politick offensief teg
de Nederlandse regering gestart waarbij meer Arabische landen betrokkez
zijn met ale doel de Nederlandse ambabsade uit Jeruzalen te vervijderei
3. Algerije wil ambassade
Algerije heeft rerzocht een aabassade in Nederland te BOgen openen.
Onzerzijds zijn daarbij - mede gezien adviezen Tan
en
kanttekeningen geplaatst. Ongetwijfelti zal realisering Tan het Terzoek
activiteiten en contacten in Toor de dienst interessante sferen tot
gevolg hebben.
k. ID-Zeist
Het probleem in Terband net de heer
kan nog niet als opgeloi
vorden beschouwd zolang deze in onmidjdellijk contact blijft net het ID'
werk. Een zaak die Terdere aandacht vian KCP Terdient.
5- Vragen Coauaissie Tan Orerleg
HBVD bespreekt het feit dat Tragen gelsteld zijn Tan de kant Tan de CTO
n.b.t. moeilijke situaties waarin de Idienst en medewerkers Tan de dieni
kunnen geraken. Er zal nader oTerlegd worden op velke wijze een aantal
Tan deze Tragen beantwoord kunnen wor'den.
Een kwestie samenhangend met een Tan deze Tragen betreft de z.g. noodTi
nietiging. HBVD Terzoekt HK na te gaan wat de resultaten zijn Tan een
kwantitatief onderzoek door de BVA en wil in elk geval tot een nadere
kwantitatieve en organisatorische bepaling Tan dit probleem trachten t<
konen.
6. Inspecteur Buitenlandse Dienst
, die a
HBVD heeft een gesprek gehad met amb
nieuwbenoemde Inspecteur Tan de Bnit4nlandse Dienst uit zichzelf heeft
toegezegd voor elk bezoek aan een ambassade in een TOor ons interessan
land contact met ons te zullen opnem^n
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OCHTEHDBESPSEKING op vrijdat k Juli 198O.
Aanvesig : PH.BVD - HK - PHB - EC - vnd. HD - HE - HTD.
Afwezig

: H.BVD.

1* yertegenvoordigingen Algerije en Libia.
HC deelt mede dat gebleken is dai Algerije reeda agrement heeft
aangevraagd voor zijn ambassadewi* in Den Haag* Het ziet er naar ui
dat aan Libie niet geveigerd zal!(knnnen) worden in Nederland een
Volksbureau te openen, vanvege tegenmaatrcgelen die de Libiera ong
tvijfeld zallen neien bij weigering.
2.

HE spreekt zijn tevredenheid uit over de vlotte wijee waarop PZ
sanen net een comaisaie van EJ tot een herwaardering van functies
bij EJ en de opstelling van een pronotiebeleid ia gekoaen.
k. DSC.
Het Defensie Studie Centrum organiseert 3 veekse orienteringscurcx
sen van 8 tot en Met 26 September en van 3 tot en met 21 november<
Aanmeldingen voor de eerste cursus vorden ingevacht voor 15 augusl

k juli 1980.

AURORA

OCHTEHDBESPHEKING op dinsdag 8 juli 1980
Aanwezig: PHBVD - HK - PEB - PHC - wnd. Hj> - HE - HTD
Afwezig : HBVD

1. Anti-kernenergiebeveging
Er zijn berichten over een anti-kernensrgie en anti-kernwapenbetoging di
op 6 September aan de Frans-Duitse greis gehouden zal vorden door divere
vredesgroepen, inclusief de Belgische Vredesraad.
Het zal interessant zijn te zien welke reacties er uit Nederland komen
(CPM?).

2. Joodae Defensie Liga
Een brand in het kantoor van het HumanjistiBch Verbond in de afgelopen nc
is telefonisch "geclaimed" door iemand die zei de Joodse Defensie Liga
te vertegenwoordigen. Hedeb voor de brandstichting zou zijn
de J.D.L. onwelgevallige tr-uitzendingj op zaterdag jl.*
3. PHBVD naar Minister
PHBVD zal de Minister bezoeken op 11 juli (bijzondere lasten, ontwerp W<
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten &n kvestie UC-beveiliging).

10.7.1980

AURORA

OCHTEMDBESPSEKING op Trildag 11 -full 1980
Aanwezig : FH.BVD - HK - PHB - wnd. fiD - HE - HTD.
Afvezig

: H.BVD - EC.

2. Anti-Kernenergiebeweging.
Vnd. HD veldt dat de directie THI de centrale Dodewaard op bezoek
is geveest bi j Minister.. van E onomische Zaken en Terbazing heefuitgesproken over het feit, dat egering noch parlevent gereageerd
hebben op het ultimatum door de c .nti-kernenergiebeweging gesteld.
De Minister van Economische Zakei. heeft toegezegd contact te zulle
opnemen met Minister Tan Binnenli mdse Zaken oa te zien wat in de
richting ran het lokale bestuur (;edaan kan worden.
3. Vragen screening KLM-personeel.
Wnd* HD heeft op 10 juli deelgen •en aan een bespreking ter beantvoording van de door H. v.d. Bergh gestelde KaaerTragen met betrek
king tot een eventuele screening Tan KLM-personeel met het oog op
mobilisatietaken. Aanleiding tot de onrust blijkt een persbericht
Tan het Ministerie Tan Verkeer e: . Vaterstaat te zijn geveest. Het
personeel Treest een nieuwe manofmre (als in de Airbus-affaire) te
beTordering van afTloeiing.
Vnd. HD heeft OTerigens gewaarscl uwd Toor probleaen die kunnen ont
staan als bekend wordt dat in ee: ; (thans nog concept) contract met
de regering feitelijk oTer secur ty clearance wordt gesproken.

k.

11

1980.

OCHTENDBESPREKING op dinscag 15 Juli 1980
Aanwezig : FH.BVD - HK - FHB - PEC 4 HD - HE - HTD.
Afwezig

: H.BVD

1.

2. Vapenvondst Parija.
In de woning te Parijs waar 5 Du:.tse neisjes zijn aangehouden is e
wapenvondst gedaan die mogelijk ook neer licht zal werpen op de Ke
rade-zaak, waar monenteel weinigiof geen voortgang in zit.
3. Haven Zeebrugge.
PHB wijst op een interessant pernartikel over de strijd die gaande
is tussen geneentelijke auto .rite it en van Zeebrugge en de Belgisch
regering over toelating of niet ;oelating van een Belgisch-Russisc
joint-venture in net havengebied van deze plaats.
Zuid-Molukkers.
PEG signaleert onrnst en beraad Ln de Zuidmolukse sfeer naar aanc.s. na een orientatierei
leiding van de uitlatingen van
naar Indonesie.
5« Bezoek Directeiir Buitenlandse Disnst
De DBD, voornalig aabassadeur te Varschau, sal onze Dienst op
17 juli bezoeken.
6. Bezoek PH.BVD aan Minister.
Onder andere zijn bij dit bezoek aan de orde gekomen de Bijzondert
Lasten (accoord), de betrouwbaarheidsonderzoeken t.b.v. UC-werkzat
heden (H.BVD gemachtigd de beoordelingen voor de Minister te teker
met een voorbehoud voor wat afwijzingen betreft), de ontwerp Wet
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten + MvT (overhandigd), de situ*
rond Dodewaard (Minister verzochlt de CdK gelnformeerd te houden, c
al o0dat de burgemeester van Dodewaard vervangen gaat worden).
15 juli 1980,

AURORA

OCHTENDBESPBEKING op vrijdaic 18 .lull 198O
Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - PHC 4- HD - HE.
Afwezig

: H.BTD - HTD.

1.

2. Plan vapendiefstal.
Voorzover bekend is er tot dusverr* niets gekoaen van een dezerzij
bekend geworden plan tot wapen
al bij de Zwitserse deelnemere
aan de vierdaagse. Er zijn voorzbrgemaatregelen
genonen van me«
algenene aard om de bron van het bericht niet in gevaar te brengen
3. Rapport over BfV.
PHC attendeert op een persberich over een geval . van een naar de
DDR gevluchte CDTJ-aecretareaae d Le een rapport over de financiele
structuur van BfV zou hebben «ee ;enoaen, van velk rapport nu een
copie ontvangen is door het week alad Der Stern.
Comiiseie Herwaardering Vertrouvsnsfuncties.
HD deelt mede dat de laatste hand gelegd wordt aan het eindrapport
van de Couniasie. Het aantal vertrouwensfuncties is/wordt teruggebracht net ca. 18.000, anders gelzegd van 315^ tot 215^ van het totac
aantal functiea.

6.

- 2-
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7- Bazoak ambaeeadeura.
!
Nederlandse ambassadeurs te Moakou en Belgrade zullen de Dienst
bezoeken op respectievelijk 23 en 2k juli a.a..

18 Juli

1980.

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinadag 22 lull

1980

Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - FHC - HD - HE - TDV.
Afvezig

: H.BVD.

1.

2.

3» Belangstelling Ooeteuropese Toor Veaterse diensten.
PHC oeent dat uit allerlei aanvijzingen afg«leid kan vorden dat d«
belangstelling van Oosteuropese diensten voor Westerse inlichtingt
en veiligheidadienaten groeiende is,

k. Artikel over CRI in de Volkskrant.
HD attendeert op dit artikel waarin
de CRI verkoopt
als een bijzonder soort uitzendbureau maar niet ingaat op de vraag
van interviewer naar de relatie CEI-BVD.

22 juli 1980.

OCm'jjJftDBESPRIKING op vri 3dag 25 juli 1980.
Aamrezig : PH.BVD - HK - PHB - PHC - ED - HE - TDV.
Afwezig

: H.BVD.

25 juli 1980.

AURORA

OCHTKNDBESPREKING op dinsdaj: 29 .luli 198O
Aanvezig : PH.BVD - HK - PHB - ED - TDV.
Afwezig

: H.BVD - HC - HE.

1. Inspectie Amerikaanse installation
In de ochtendbespreking van 13 juni jl. is in verband net vragen d
gerezen waren rond de praktijk vqm inspectie van Amerikaanse insta
laties, aangekondigd dat ED met
zou spreken. Dit gesprek
heeft plaatsgevonden.
blijkt onze mening te delen dat henz
een coordinerende rol behoort toi te vallen.
Aangezien verwacht mag vorden dat deze lijn in het vervolg zonder
probleaen gevolgd gaat vorden, bfhoeft deze zaak niet meer in het
CVIN aan de orde te vorden gesteld (zoals ook op 13 juni overvogen
2. OSI-Soesterberg.
HD heeft een gesprek gehad met Mr.
en een vertegenvoordiger
van OSI, waarbij nog eens de regoling die de basis vormt voor de 0
activiteit is ingescherpt. HD vriagt zich af of de regeling zelf n
eens in dezelfde harmonie vaarin dit gesprek plaats vond, in zijn
geheel opnieuw bezien kan vorden. Na de vakantietijd komt hij hier
terug.

In een artikel in Vrij Nederland van 19 juli Jl.(over de pers en d
terreurbestrijding in Italie) kont een passage voor die lijkt te
impliceren dat er nog een verder onderzoek is of vordt gestart naa
("begunst
de achtergrond van de onthullingen door
ging van terroristen").

29 juli

1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1 augustus 1980

Aanwezig: PH.BVD - HK - PHB - PHC - HD - TDV
Afwezig : H.BVD - HE

1.

Malversaties bij Kalkar
PHB deelt mede, dat er berichten zijcL afkomstig uit kringen van koppe!
bazen, dat er bij bouwwerkzaamheden t .b.v. de kerncentrale te Kalkar
malversaties gepleegd worden die ook consequenties kunnen hebben voor c
veiligheid.

2.

Krakers Amsterdam
Na het vonnis van de Amsterdamse rechjtbank inhoudende een bevel tot onl
ruiming van de gekraakte flats aan de Prins Hendrikkade, gaat daar de
spanning weer oplopen. Onzerzijds worlden ogen en oren opengehouden. Er
een nauwe samenwerking tussen de ID.Amsterdam en BOA*

Tsjechische defector
Van Tsjechische zijde is voorzover wij kunnen constateren tamelijk lau*
gereageerd op de verdwijning van de mledewerker van de Handelsmissie.
Anti-kernenergiebeweging
HD dringt aan op een goede doelstelliag van onze activiteit met betrekking tot de AKB in relatie tot die van OBZ. Bovendien zal het zaak zijx
de communicatielijnen in orde te krij;en. Op het moment is er nog veel
onduidelijk. Het name ontbreekt inzicit in de plannen en activiteiten v
OBZ en onzekerheid over wat van ons vlerwacht wordt.
In mindere mate spelen dezelfde probl jrnen m.b.t. de krakersbeweging.
PHB: na terugkeer van H.BVD komen deze kwesties opnieuw aan de orde.

1.8.1980

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op dinsdag 5 augustus I960
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - HB - HC - HD - PHE - TDV
Afwezig :

1. Terreur
HC bespreekt de toenemende terreur en Trees voor terreur in een aantal
landen. Hoe langer deze golf aanhoudt des te onwaarschijnlijker wordt

het dat wij er vrij van zullen blijveii
In de Zuidmolukse sfeer is het nog beirekkelijk rustig.
De problemen als gevolg van de orientatiereizen houden aan.

2. OBZ
HB doet enkele mededelingen naar aanl^iding van contact met OBZ aangaan
de problematiek rond de kerneentrales Men bereidt bij OBZ een tijeenkon
voor tegen eind augustus.

3« Afwijzing voor vertrouwensfunctie
Naar een vertrouwensfunctie (A) bij dj PTT te Amsterdam heeft een gegadigde gesolliciteerd afkomstig uit Jen van de meest notoire CPNfamilies. Afwijzing zal wel weer rumosr geven.
In verband hiermee wijst HD op de nieb bevredigende gang van zaken bij
behandeling van sollicitaties bij de ITT als gevolg van de onafhankelij
held van de personeelsdiensten. Ook vraagt HD zich af of bij deze solli
citatie geen provocatie in het spel ±1

5. CVIM
HBVD brengt de mededeling van de coordinator over, dat de CVIN-bijdragt
door hem op hoge prijs worden gesteld (eerstvolgende CVIN-vergadering
k September).

6. Agenda

22 oktober

5.8.1980

Bezoek PG'sl ter nadere kennismaking met de
dienst.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 8 atgustus 1980
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - H.B - H.C - I .D - PH.E - TDV
Afwezig : —-—

1.

2, Terreurdreiging
H.C signaleert de toenemende anti--Nederlai.dse stemming in de Arabische land
o.a. naar aanleiding van de handhaving vai. de Nederlandse ambassade in
Jeruzalem. Ook Arafat heeft Nederland in it verband een paar keer genoemd.
Het is duidelijk dat dit tot acties kan 1« iden.

4. Maatregelen tegen Russische diplomaat
In het weekend zal enige actie nodig zijn rond de diplomaat in kwestie, ove
wie op korte termijn door Buitenlandse Zaken beslist zal worden. De S.G. is
bereid tot p.n.g.-verklaring. Maandag tre£t het dat de Minister-President
Minister van Buitenlandse Zaken ad interim is. Hij zal waarschijnlijk de be
slissing nemen.
5« Lezing Dir. Buitenlandse Dienat
Zoals eerder vermeld is, zou de heer
, oud-ambassadeur te
Warschau, bereid zijn een inleiding te hotiden over zijn ervaringen voor
gelnteresseerden van de Dienst. H.D zal rondvragen*
8 augustUB

1980

AURORA

OCHTENDBESPBEKING op dinsdag 12 augustus 1980
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - HB - HC - fcD - PHE - TDV
Afwezig :

3- Boycot door Arabioche landen
EC meldt dat een notitie op komst is ran BuZa over Arabische dreigement
tegen landen die hun vertegenwoordigijig in Jeruzalem handhaven. Van de
ambaesade in Saoedi-Arabie is bericht ontvangen over een besLissing die
Djedda genomen zou zijn over verbrekijig van diplomatieke en economische
betrekkingen met elke staat met ambas sade in Jeruzalem.
k. Bouw Kalkar
Onderzoek naar eerder gemelde malversities bij de bouw van de Kalkarcentrale heeft ge*n bevestiging opgelfeverd . De aangever dreigt nog stee
de pers te zullen inschakelen. De zaaic is onder aandacht gebracht van d
betreffende directie van E.Z..

12.8.1980

OCHTEHDBESPREKING op vri.ldag '15 auguatus 1980.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

: -----

1. Kraakbeweging Amsterdam.
PHB doet mededeling van het overleg tussen B en de ID Amsterdam ov
de informatieverschaffing m.b.t. de kraakbeweging. De verwachting
is dat de politie bij ontruiming op hevig verzet zal stuiten. Waar
schijnlijk zal de ontruiming op of na dinsdag 19.8.1980 plaatsvind
waarvoor 33 peletons ME worden gemobiliseerd.

2. Dissidenten CPU.
Binnenkort vindt een vergadering plaats van een veertigtal disside
ten binnen de CPN over verschillende problemen die recentelijk aan
de orde zijn geweest. Ons is bekind dat de CPN-leiding deze zaak
nauwlettend volgt.

5* Algerijnse anbaseade.
Er zijn verdere stappen gezet ter vestiging van een Algerijnse amb
sade hier te lande. Visa zijn verleend aan de ambassadeur en een
2e secretaris.

6.

getroffen door ban.
en
>ekeerden ale gevolg van orient at i
reizen naar Indonesie, zijn getroffen door een ban van de wijkraad
Capelle. Ze zullen in de wijk niet meer welkom zijn.
en

7. Dodewaard.
RD doet mededeling van een bijeenkomst op initiatief van de burgen
ter van Dodewaard over de in het najaar dreigende gebeurtenissen
aan best uur sfunct ionar issen , vertegenvoordigers van de politie en
hebben deelgenomen. HD signaleert een ferme aanpak door deze burge
meester maar onderstreept dat een snelle standpuntbepaling van
"Den Haag" wordt verwacht.
8. Gasten.
H.BVD meldt

vernomen te hebben dat het hoofd van de Fi
dienst belangstelling heeft voor contact. Het nieuwe hoofd Afd. Bu
tenlandse Verbindingen van de ESDECE, kol.
, bezoekt de BVD
21.8.. HVNA bevindt zich in het land; er zal een gelegenheid gezoc
vorden voor contact.
15 augustus 1980.

OCHTEHDBESPREKING op dinsda^ 19 augustus 1980.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB j- HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

:

1. Kraakbeweging.
HB doet enige mededelingen over ce heden te verwachten ontruining
van de kraakpanden aan de P.H.Kade te Amsterdam.
H.BVD deelt mede, dat in overleg met de B-leiding is vastgesteld,
dat de harde kern van de kraakbet eging als "groepering" beschouwd
dient te worden als target voor de dienst. De minister zal daarvan
in kennis worden gesteld.
2. Verdachte Libier?
HC vermeldt het geval van een on! ekende Libier die in Hilton Amste:
dam verblijft en vanwege enkele Idjzonderheden rond zijn persoon n
vertrouwd wordt. De man zal aan
tand vorden gevoeld.

**• Escaut-Moselle I.
H.BVD verzoekt HB en HC aan de k<kmende E-M I deel te nemen en te
trachten de besprekingen enigsziits op niveau te houden.
5. Evaluatie-overleg.
Heden bijeenkomst van de grote evaluatie-driehoek. H.BVD benadrukt
dat de dienst met betrekking tot de kvestie Dodewaard aan 00 en V,
de CRI en de lokale autoriteiten alle hulp moet bieden.
6. Bijeenkomst Kaaercommissie.
Op 26.8.1980 bijeenkomst van de (tommissie (interne vergadering),

19 augustus

1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op Trijdag 22 lugustus 1980

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD -

- HTD - KA/C

Afwezig : HK

1.

2.

3. Lezing DBB

De heer

t voormalig ambaasa ieur in Warschau, zal op een nog
nader te bepalen datum begin november TOO: een twintigtal nedewerkers Tan d
Dienst een lezing houden over zijn ervarihgen

IDB ziet zich gaarne een Taste plaats toe>edeeld in de basiscur»us en het
talenpracticum Engels. H.E zal het bekijk in.
6. Bezuiniging
PH.BVD Testigt in aanaluiting op een rond jchrijTen Tan H.FID de aandacht no
eens op de harde noodzaak Tan een doelmat ger gebruik Tan de dienstauto's e
het semafoonbestand.
7, Orote EraluatieTierhoek
Door de deelneming Tan de plT. S.Q. Tan Biitenlandse Zaken is de driehoek
tot een vierhoek uitgedijd. Tijdens de bi jeenkomst op 19 augustus kwam het
vraagstuk aan de orde hoe terzake van de anti-k«rnenergiebeweging de verant
woordelijkheden liggen. Volgens DG 00 en V (!) heeft Economische Zaken te
dezen het primaat. De inlichtingentaak zou dan toevallen aan de BVD. H.BVD
zal dit Traagstuk voorleggen aan de Minister.
22.8.1980

AUBORA

OCHTENDBESPREKING op dinadag 26 augustus 1980

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

1.

Stakingsoproep
Blijkens persberichten worden in de Rojbterdamse haven paafletten verspre
waarin opgeroepen wordt tot staking; z j is vooral gericht tegen de
bonafide vakbonden. De stakingsbereidheid lijkt vooralsnog niet groot.

2.

Ambaasadeura
De nieuw benoemde ambasaadeur in Warsihau Mr.
aanstaande maandag op bezoek. Hij wordt ontvangen door H.BVD.

koat

De ambassadeur in Praag, Mr.
, die 30 mei j.l«
reeds op bezoek is geweest, komt a.s. vrijdag w«erom en wel op eigen
verzoek. Hij wordt ontvangen door H.C en H.D.
Direeteur RPD
De nieuw benoemde directeur RPD is nipt aangemeld voor een veiligheidsonderzoek.

6.

- 2-
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?•

Stakingen Polen
Op de Poolse Ambassade wordt een strikte telefoondiseipline betracht met
betrekking tot de stakingent wel feitelijke mededelingen, maar geen eomm
taar.

8.

10. Afscheid ex-HK, ex-HP en (dan) ex-H.ACP
Traditiegetrouw wordt er "uitgegeten". Uitgenodigd worden bij dezen:
Aurora-deelnemers + hun vervangers
- H.ACD^
,/ .,. -V r
- H.FIDu- HQu
- H.KEB
-

H.SBP*
KCP,

Datum: 1? «f a'l oktobog 1980i- GEWIJZIGD IN 2*1-9-1 980.
Qaarne opgave aan KA/C op welk van deze beide data men verhinderd is,

26-8-1980

AURORA

OCHTENDBESPREKIKG op vri.1ilag .2.9 augustua

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - KA/C,
Afwezig

: HK.

1.

2.

Affaire Khan.
De OvJ
heeft tijdens eefc vergadering van de Commiseie
verklaard dat het justitieel ondjerzoek onvoldoende aanknopingspunt
voor een strafvervolging heeft oipgeleverd.
5» Anti-Kernenergie Beweging (AKB).
Minister Viegel zal naar verwach op korte termijn zich uitspreker
over de vraag vie m.b.t. de AKB let "voortouw" heeft, 0.0. & V., I
of E.Z..
In het licht van de aangekondigdje actie rond Dodewaard op 13 oktol
a.s. is duidelijkheid thans meer dan ooit geboden. H.BVD herinnert
in dit kader HB en HC aan de in iroorbereiding zijnde nota over de
AKB.
6. Kamervragen vliegtuigen crisistijd
In aansluiting op de beantwoordiig van een eerdere reeks vragen d.
17 juli J.I. heeft het Kamerlid (f.d. Bergh (P.v.d.A.) aan de Minie
van Defensie en Binnenlandse Zak|en een reeks vragen gesteld m.b.t.
het overleg met de KLM. Martinai en Traneavia over het beschikbae
stellen van vliegtuigen in crisi|stijd Verzocht is om een mondeli
antwoord.

- 2-

7.

8.

10. Datum "uiteten"^
In afwijking van het vermelde in Aurora van 26-8 is ale datum than
Tastgesteld: 23 September*
11. Agenda H.BVD.
17 t/m 19 September

: bezoek aan

25 September

: besprekinis
ASTA;

26 September

: Escaut Mouelle II;
afscheidyi

3 oktober

7 t/m 9 oktober

: Grote Eva! Luat iedri eho ek
voorbespntking Club de Berne met HB, HC en
H.KEB.
: Club de B<»rne;

22 oktober
28 t/m 30 oktober

: bezoek van PG'sj
: bezoek aan Sardine met HB, HC en H.KEB;

18 en 19 november
if en 5 december

: NAVO;

29 augustus 1980.

: Trevi hauts fonctionaires.

AURORA
=======

OCHTENDBESPSEKING op dinisdag 2 September

1980

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - H£ - HTD - KA/C.
Afwezig

: PH.BVD - HK.

1.

2.

3» Kamervragen vliegtuigen crisietijd (zie Aurora 29.8.)
Onder leiding van
, directeur van de Directie
Juridische Zaken van Defensie, lie een concept-antvoord opgesteld;
HD heeft hierbij de Dienst vertegenwoordigd. Laatstgenoemde zal o<
deelnemen aan de voor morgen gepllande briefing van Minister de Gei
k. Polen.
De gebeurtenissen in Folen geven aanleiding tot enige bespiegelinf

5. Datum "uiteten".
Nu de laatstelijk geplande datun toch weer problemen blijkt op te
leveren, besluit H.BVD vastste
nc van de definitieve datum aan 1
houden tot Aurora van 5 September
6. Pers.
Mej.
, journaliste bij De Telegraaf, is gistermiddag bi,
KA/C op bezoek geweest. Haar islin zeer algemene zin enige informi
verstrekt over het reisbureau
en daarmee verband hou<
de thema's.

7-

2 September 1980.

AURORA

OCHTENDBESPSEKING op vrijiag 5 September

1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - PHp - HD - HE - HTD - KA/C,
Afwezig

: HK -

1. Dreigende moordaanslag op Koerd?
Ontvangen werd een bericht met iidicaties inzake een moordaanslag
die tegen een in one land verblijvende Koerd zou worden beraamd.
Zaak wordt onderzocht door CF.

2.

3. Kamervragen vliegtuigen oorlogst Ud (zie Aurora

29.8)

Gistermorgen heeft de Minister van Defensie mondeling de vragen b€
antwoord. Mede door de openbaarmaking van het in geding zijnde ont
werp-contract is deze zaak hiermee ten genoege van de Kamer afgedt
Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Voensdag j.l. heeft de Commissie v.
in klein comit6 zich nu
vertegenwoordigers van Financien verstaan over de van deze zijde
gemaakte kanttekeningen bij het concept-ontwerp. Op alle punten is
overeenstemming bereikt.
5. AKB.
Heden is de Minister een nota toegezondein inzake de AKB-problematj
Het standpunt van de Dienst te dbzen is dat er vooralsnog geen tei
zijn de AKB als zodanig als een doelgebied van de BVB te beschouvf

6. Dienstreizen.
Het onlangs bij Binnenlandse Zakjen in het leven geroepen Centraal
Bureau Dienstreizen dat belast ils met de verzorging van de dienstreizen voor (bijna) de gehele Rijksoverheid, zal geen bemoeienis
hebben met BVD-dienstreizen.

7.

8. "Uiteten".
Als definitief definitieve datum is vastgesteld: 1 oktober a.s.
Genodigden: zie Auroi8:
5 September 1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 9 September 1980.
Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - H£ - HTD - KA/C.
Afwezig

: PH.BVD - HK.

1.

2. CPN.
Volgens een onbevestigd bericht zouden er in de boezem van de CPN
plannen bestaan tot oprichting te komen van een intern controleapparaat; waarover die controle zich zou moeten uitstrekken is niet
duidelijk. Het bericht wordt vootralsnog met een flinke dosis seep*
bezien.

Faciliteiten Rotterdam Spy jet rue sische scheepvaart.
Burgemeester van der Louw heeft weer eens de hekel gehaald over d>
weigering van de Regering toesttmming te verlenen in Rotterdam ee:
Sovjetrussisch consulaat en andere faciliteiten te vestigen. (Het
Vaderland van 9 September).
H.BVD ziet hierin een bevestiging van de noodzaak een voorlichtin
bijeenkomst met de burgemeesters van de vier grote steden te bele
5. Nieuve Ambassadeur Budapest.
Drs.
is benoemd tot anbaesadeur in Budapest. Volgende w
donderdag brengt hij het gebruilfcelijke bezoek aan de Dienst. Hij
- bij ontstentenis van H.BVD - bntvangen worden door PH.BVD.

9 September 1980.

AURORA

OCHTENDBESPRBKING op vrijdag 12 September

1980

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

1.

Onkruit
is Onkruit er gisteren in geslaagd
het gebouw van RVO/TNO in Den Haag gedurjende enkele uren te bezetten. Kem
lijk zonder al te veel moeite hebben de bezetters de hand weten te leggen
op een grote hoeveelheid gerubriceerde dokumenten die zij vervolgens uit
het raam hebben gekieperd. Het merendeel (?) is weer in veiligheid gebracl
Vaststaat dat de beveiliging zacht gezegd nogal wat te wensen heeft overgelaten.

2.

Moord zoon Turkse ambassadeur
De rechtbank heeft

5«

wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Asielaanvraag Poolse Koopvaardijofficier
Dezer dagen heeft een Poolse Koopvaardijbfficier , die naar het zich laat
aanzien bindingen heeft met de SB in Amsterdam asiel gevraagd.

6.

Rapport Cie Herwaardering Vertrouwensfuncties
Minister Wiegel heeft het rapport aan (de voorzitter van) de MR aangebodet
onder aanbeveling het rapport openbaar tie maken en zich te verenigen met c
aanbevelingen van deze Cie*

- 2-

- 2-

7, Militaire staatsgreep Turkije
Euige aandacht wordt geschonken aan de gevolgen die deze staatsgreep op
enkele terreinen kan hebben.

12.9.1980

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dine dag 16 September 1980
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - EC - H E - HTD - KA/C.
Afwezig

: HK - HD.

1. Dodewaard.
Volgens verklaringen van de orgaiiisatoren - zie de NRG van gistere
zal de tegen Dodewaard gerichte emonstratieve actie niet in princ
doch principieel geweldloos van iard zijn.

2. "Brandend protest" (NSC) van Onlc'uit
Onkruit neeft in de buurt van Ei dhoven d.m.v. in brand gestoken
autobanden de massale troepenver; laatsing van het Britse leger
enigermate ontregeld.

6. PSP-vragen Utrecht.
De PSP heeft aan B & V van Utrecjht een reeks vragen gesteld over 1
natrekken van politieke antecedenten bij sollicitaties. Een der
vragen bevat de suggestie naar ajnalogie van de Vaete Commissie
voor Inlichtingen- en Veiligheid|sdiensten uit de "Raad een commisE
te formeren "die toezicht kan hodden op het functioneren van de p<
tieke inlichtingendienst van de tltrechtee politie en het pereoneel
, chef ID, it
beleid dienaangaande van de Geme ente". Hip.
geadviseerd terzake van de beantlwoording.

- 2-
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?• Organisatie terreurbestrijding.
H.BVD is verzocht medeparaaf te verlenen aan een brief waarin Minii
Wiegel de burgemeestere en CdK's verzoekt nun zinsvijze te geven o]
de ontwerp-regeling inzake de organisatie van de terreurbestrijdinj
Bit ontwerp wijkt inhoudelijk weinigi af van de voorgaande versie;
onze meermalen geuite bezwaren zijnjn*eggenomen. Na arapel beraad co:
cludeert H.BVD dat hij zijn medeparaaf niet kan onthouden. Wei zal
hij in een begeleidende notitie de Minister nog eens wijzen op de
meest bedenkelijke aspecten van de regeling.

16 September 1980.

AUHOBA

OCHTENDBESPREKING op vrijiag 19 September 1980.
Aanwezig : HK - HB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

: H.BVD - PH.BVD.

1. Aanhouding PIRA-lid.
HB meldt, dat te
op grond van een
lidmaatschap. De
aan Sank Xerox te
van afgezien.

Venray
recent
Britse
Venray

een aldaar verblijvende ler is aangehouder
uitgevaardigde warrant wegens actief PIRAambassadeur die toevallig vandaag een bezc
zou brenjgen heeft daar voorzichtigheidsha]

2.

/op

3» Conflict Irak-Iran*
HC deelt mede dat er rekening mee wordt gehouden, dat het gewapenc
conflict tussen beide landen r epbrcussies kan hebben, b.v. in act]
tegen de respectieve ambassades*

Actie Onkruit tegen SVDANO.
Bij deze actie zijn 10 confidentieel en 2 geheim gerubriceerde NA1
documenten, alsmede andere gerubriceerde documenten verdwenen. De
schade zal nader worden gerapporteerd

19 September 1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdaf: 23 September

1980.

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

1. Links

:

extreme groep Turkea.

Volgens RB heeft de gempo Arnhem te maken gekregen met een groepje
Turken die aanhangers/syrapathisamten zouden zijn van een linkse
terreurorganisatie in Turkije. De zaak wordt verier onderzocht.

2.

Voorlicht ingsbi j eenkomst en Hoofdufdeling D.
HD meldt, dat op 29 en 30 septem'>er a.s. voor telkens ca. 15 ambte
ren voorlichtingsbijeenkomsten w jrden gehouden over een tweetal Vo
schriften uitgevaardigd m.b.t, opslag van al dan niet gerubriceerd
gegevens in computers.
DQ-overleg Dodewaard.
Dit overleg zal niet op
(zie furora 19/9) niaar op 26 September
plaatsvinden. PH.BVD neemt deel en ziet gaarne alle daartoe dienst
informatie tegeraoet.
6. NATO Special Committee.
De werkgroep van het Special Committee zal zich binnenkort buigen
over de updating van het rapport! "Sovjet Threats against NATO coun
tries".
j
H.BVD verzoekt te bezien wie daarbij betrokken moeten worden (hij
denkt aan HB, HC, H.SBP) HB besluit van zijn kant dat PHB zal deel
nemen.

— 2 —
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?• Ontwerp-beschikking BZC.
H.BVD deelt mede medeparaaf verleend te hebben aan een ontwerpbeschikking regelende de taak en inrichting van een Bijzondere
Zaken Centrale bij de CRT, maar in een begeleidend commentaar aan
Minister aarzeling te hebben uitgesproken op de punten: taakscheid
BZC/BVD en combinatie informatie- en executieve taken BZC.
Er zal uitgezien worden naar een mogelijkheid net name over het ee
punt zo spoedig mogelijk op het juiste niveau bij de OKI in gespre
komen.
8. Commissie van Toezicht.
HD is voorgedragen voor de functie van voorzitter van de Commissie
van Toezicht.

10. Herendiner.
Het diner vindt plaats in "Het Straatje van Vermeer" in Delft op
1 oktober 1980. Bijzonderheden volgen nog.

23 September

1980.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdai; 26 September 1980
Aanwezig : HK - HB - EC - HD - HE - HTD.
Afwezig

: H.BVD - PH.BVD.

1. Bom in trein te Zwolle.
Op 25 September 's avonds is een bom aangetroffen in de trein
Vlissingen-Zwolle en door de EOD onschadelijk gemaakt. Een groep
zich noemende Revolte ?8 (bekendlvan acties tegen de viering van h
750 jarig bestaan van Zwolle in 1978) zou de auteursrechten geclai
hebben.

2. Opetn brief Macht en Elite.
Een open brief z.q. geschreven d<j>or Mr. Geertsema en verzonden aan
tientallen adressen, waarin deze zich een warm voorstander verklaa
van kernenergie is in feite afkomstig van Macht en Elite
dat zich trouwens snel als verantwoordelijke gepresenteeid heeft.
3. Bezetting Delft.
Hedenmorgen is het Interuniversitair Reactor Instituut te Delft do
actievoerders bezet.
I*.

/dc-

5. Telefoongids, organisatieoverzichten.
In Aurorakring is men ontevreden over gebrekkige verzorging van de
interne telefoongids. HK zal hie^over met de "uitgever" contact op
nemen.
Eveneens is gesproken over de orjjanisatieoverzichten die periodiek
de diverse eenheden van de diens" worden uitgegeven (vermeldend in
richting van deze onderdelen, nanen medewerkers, functies, karaernu
mer, tel. etc.).
Vanwege de kwetsbaarheid van dezfe overzichten enerzijds die het on
wenst maakt dat ze in grotere aa:italien gecopieerd worden, en hun
nut anderzijds dat wel zo groot .6 dat ze gemakkelijk door ieder t
raadplegen moeten zijn, wordt beeloten dat ze voortaan in ieder ge
ter inzage zullen worden bewaard slechts op de secretariaten der
directieSetc. PH.BVD wordt gevralagd dit punt ook op te nemen met c
eenheden die niet in de Aurora v|ertegenwoordigd zijn.
- 2-

- 2-

6.

7. Panorama.
HK verzoekt de bijdragen voor het Panorama te mogen ontvangen v66r
15 oktober a.s..

26 September

1980.

AUBOBA

OCHtBMDBESPRZKIHO op dinsdng 3O September

1980.

|

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB — EC - HD - HE - HTD.
Afwezig

: —-

BB aerkt naar aanleiding Tan artikelen in een aaatal dagbladen op,
dat bet hem voorkoat dat over de IKY anti-kernvapen-actie kritiscb
geachreven wordt dan Toorbeen wel bet geval was. Met name nitsprak
van secretaria
vorden zniniger bekeken.
2. Spion Toor Israel.
Volgens persberiebten is in Cairo een Egyptenaar die roor Israel
beeft gespioneerd tot leTenslangktucbtbTiiBstraf Teroordeeld. Hij
- Israeliscne
"- •
Mbassade te Den Haag.
contact bebben gebad »et• de

3. BYA.
HD Traagt aandacbt Toor de probljeven die BVA's beginnen te krijgei
•et de Teelbeid Tan regelingen in de sfeer Tan openbaarbeld Tan b<
stavr/priTacy/beTeiliging. De Dienst kan instmetie a.b.t. dit be]
covplex nieuve zaken niet op zich neaen; anderzijds konnen BVA's i
bun probleaen SOBS nergens terecbt. Verboging Tan bet niTean Tan <
BVA of uitbreiding Tan bet BVA-instituut zal wellicbt in de toekoi
nodig zijn.
k. Biisondere lasten.
H.BVD zal op 20 oktober a.s. zijn ronde doen. De aanrragen Toor d<
bijzondere lasten zullen daartoe T66r 10 oktober bij KA/So ingele1
dienen te worden.

6. Mogelijkbeden Tideo-opnaaen dooij' EO nitgebreld.
HE deelt aede dat EO tbans over kabel-TV-aanslaiting beschikt.

30 September 1980.

