
ATOORA

OCHTgHDBESPREKIHG op rrijdag 5 oktober 1980.

Aamrezig : H.BVD - H K - H C - H D - H J B - TDV.

Afwezig : PH.BVD - HB.

1.

2* Qohaba.

Er vordt nog aan Toorzichtige heading aangenoa«n t.a.T. berichten
uit bapaalda bronnan orar bavaglngan dia in Gohaba gaanda zijn. Di
kerichtan zijn nog niet aaderazina baTaatigd.

3* Tarraurdraiging.

Da Tuneaiachc Tartagamroordiging1 haaft da politia oil bavaking ga-
rraagd i.v.m. gerreaade actias van da kant ran Libiars

5- Hoofd Yailighaidadianat Koninklj.lk Hula.

HD haaft »at Kol. gaaprokan op diana rarzoak i.r.a.
Toorganoaan raia. :

6.

3 oktobar 1980.



OCHTBTOBBSPBEKIlKi op dinedja* 7 oktober 198O.

Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - TDY.

Afwezig : H.BVD.

1.

2* Dodevaard*

Sr Bijn Tooralsnog geen indicatiea, dat d« leiding van d« Dodevaai
actio een gewelddadiga confrontatie ni«t vil T«r»ijd«n. Er zijn o<
geen rerontrnstende berichten nit bnurlanden. Do OTerheid (blijkei
ook bet •inisterieel orerleg) sal eich beheerst opstellen.

5. MATO-inspectie.

Deze week bezoekt een inspecteur1
Nederlaad (RVO-TH01).

Tan bet NOS een aantal objecten

6.

7 oktober 1980.



OCHTEKDBBSPRBKIliQ op TrLJdag 10 oktober 198O.

Aanwezig : H.BVD - FE.BTD - HK - HB - EC - HD - HE - BID.

Afvezig : —-.

1* Oefening gi.lzeliag.

In bet hoofdbureau Tan politic Den Haag rindt Tandaag een z.g.
onderhandelaarsoefening plaats vaaraan enkele BVD-aedewerkers deel
neaen. De oefening, o.l.v. de PG, draait o» het onderverp: bezetti
van een aabassade.

2.

3» Bezoek HC en HD aan Qasunie en

Bezoekers zijn onder de indruk Tan de teebnisebe beTeiliging Tan c
uiterst "Titale" bedrijTen. De personele beTeiliging steekt daarbi
mger af. Het ontbreekt de BVD vat dit betreft ecbter aan forvele
•ogelijkbeden. Geconstateerd is Toorts, dat de Nederlandse oTerhej
zicb in Tergelijking met situaties in bet buitenland nogal afstand
lijk tegenoTer zulke bedrijTen opstelt.

6. Club de Berne*

H.BVD doet, Tooruitlopend op een rapport, aededelingen over de
van 7 tot 9 oktober geboudan aeeting Tan de Club de Berne.

10 oktober 1980.



AUBORA

OCHTEMDBESPBHEIHG op dinsdnt Ik oktober 1980*

Aamrezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HC - DIB - HE - HTD.

Afvezig : HB.

1. Aanslag synagoge Parijs*

HC aaakt Melding ran enkele beribhten o»treat deze aanslag. Met
naae een bericht Tan is1 interesoant dat past in de aan-
vijzigingen, dat Palestijnen er de hand in hebben gehad.

2. Aanalagen Zvitserse objecten.

Maar aanleidlng Tan aanslagen op! Zvitserse objeeten in louden en
Parijs, geclaiaed door een onduidelijke "3 oktober groep" is in d<
COT de venselijkheid besproken Tan bescheraing Tan zulke objeeten
in Hederland.

6.

?• Agenda.'

20 oktober 19&0
21 oktober 1980
22 oktober 19&O

oktober 1980.

- H.BVD doet ziljn drievaandeljpcae Mronden«
- Gesprek H.BVD - SG (Onderwerpen?).
- Bezoek PG's elan de Dienst (Tergaderingen in 15
lunch in VIP-room; ochtendverg. met deelname HI
HB, HC, HD; 'a aiddags expositie technische •!<
delen).



OCHTEMDBE5PREKIMG op rrijdag '

Aanwazig : B.BVD - PH.BVD - HK - HE

Afvazig : — -.

ATOOBA

oktobar 1980.

- HC - HD - HE - HTD.

1.

2. Ruaaiaeha dalagatiae.

HC aignalaart hat grota aantal Buaaiache dalagatiaa dat ̂ ndar all<
lai corera one land bazoakt an aiich faitalijk ook op da een of an<
aanier met de anti-kernwapanbewdging beaoeit.

k. VarTaareproblaaan.

PH.BVD an HE attandaran op da kẑ appa rarvoaraaituatia. Daza kvaat:
diant nadar beaprokan ta vordanJ Intuaaan wordt aanga«£cngen op «co-
nonisch gabruik van hat vagenpaijk.

6. Sport*

Voor hat kovanda tanniatoarnooi, uitvloaiaal ran da sportdag, kan
nodig aniga tolerantie batracht 'vordan t.a.r. da varktijdan.

17 oktobar 19&O.



OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 21

Aanwaeig: H.BVD - PH.BVD _ HK - HB - HC - HI

Afwazig : ——.

1.

AUBOBA

oktober 1980

- PHE - HTD

kannfn gageven aan kantoor in Naderlan

Hat blijkt dat

3* Arabischa Idga

Da Arabischa Liga heaft da wans ta
ta opanan.

km SoTjat-dalagatia

PHE aeldt da aankoast Tan da dalagatia
niet zozaer da RA als wel da CPM da ronftreis Tarzorgt.

5» Niauwa toagangapaajaa

Op aan Traag Tan HD daalt PH.BVD mada, dat ar aaa praktiaoh afgarond TOOT
atal tot invoering Tan niauwe pasjas is aangabodan. Enkala Tragan wordan
nog bekekan.

6. Aabaesadaur Sofia
, nieuwbenoamda aabasBadajor ta Sofia zal da Dianat bezoekei

op 4 norenber a.s..

21.10.198O



AUEOEA

OuiriteHDBBSPBEKIHG op vrijdag 2k oktober 1980.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - KA/So.

Afvezig : HK.

1. Libisch Yolksbureau.

De Nederlandse Aibassade te Tripolis heeft Tan de 2e «an van h«t
Libisch Bureau voor Buitenlandse Betrekkingen, , nogaaala
te horen gekregen dat nen voornefcens is in Nederland een Volksbure
te openen.

2. Diner op de Roaetoae Aabassade.

De Aabassadeurs van de Verenigde Staten, Israel en Egypte zijn ult
nodigd voor een diner dat de Roeaeense Aabassade op
ter ere ran ran BuZa geeft.

noveaber

3. Kaaervragen Dodewaard.

Bet lid der Tveede Kajier Van der Spek heeft de Ministers van BiZa e
Justitie vragen gesteld over de beveiliging van de kerncentrale te
Dodewaard. De antwoorden op de vragen worden wat BiZa betreft gecc
cipieerd door het DG 00 en V. dat daartoe in overleg zal treden Be
de Dienst. >

k. Part-tiae functies.

ID vestigt, in verband met probl
adainistratieve functies en rece
de aandacht op de aogdijkheid oo!

even bij het vervullen van lagere
ate aaatschappeUjke ontwikkelingt
k functies boven CJ-niveau open t«

stellen voor part-timers. FH.BVD deelt mede dat deze zaak in behai
ling is bij PZ.

6. Huurprijzen P.T.T.-lijnen.

HTD vaakt nelding van een verhoging van de huurprijzen van P.T.T.-
lijnen net ongeveer 309&. Dit betiekent voor de Dienst een niet onat
zienlijke stijging van de uitgaVen. HTD zal becijferen hoeveel di<
prijsverhoging de Dienst exact kost. Zo mogelijk zal over deze kvi
overleg vorden geopend Met de P.T.T..

- 2 -



- 2 -

8.

9« Be»oek PG*a aan de Dienat.

H.B7D doet veralag van het bezoek van de PG'a aan de Dienst en be<
de aanVezigw die een bijdrage hebben geleverd aan het v«ialagen TI
dit bezoek.

10. Lezing

De yoorvalig aabaaaadeur te Warschau, thana Directeur Buitenlanda<
Dienat, t zal op 26 noveaber 1980 te 15*00 uur in d<
VlP-rooa een lezing houden over zijn ervaringen in het Ooatblok.

2k oktober 19&0.



OCHTENDBESPREKIHG op dinsdaft 28 oktober 1980.

Aanvezig : PH.BVD - HK - PHB - PEC f DIB - H E - HTD.

Afvezig : H.BVD.

dittsdaje

- PHC -

1.

Aanhouding Gliamerveen ca.
Bij een aantal aangehouden jongelren in de entourage ran Gli«m«rT«<
zijn volgens persberichten enkele slagwapena en tvee "boMien" aan-
getroffen.

28 oktober 1980.



OCHTEHDBESPREKIKG op TrijAig 31 oktober 1980

Aanwezig : PH.8VD - HK - PHB - PEC f HD - HE - HTD.

Afwezig : H.BVD.

1. Wapena gevonden bij rechtse demonstratie.

2.

sprake was. Het bericht daarover
genonen*

AUBORA

PHB komt terug op een eerdere oeiedeling, waajpin zelfs ran "bowen
behoeft niet serious te worden

3. OpTolger

Opvolger als H.LAMID, Kol. , ex-militaire attache in Vashin
ton, komt op 26 november kennisaaken met de Dienstleiding.

*• Inforaatiedagen BVA'e. BVI'g.

HD meldt de start Tan een reeks Tan 6 informatiedagen, waaraan in
totaal 120 BVA'e en BVI's deelnefcen

6.

31 oktober 1980.



OCHTENDBESPREKING op dinadai; 4 noveaber 1980.

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

Afwezig : HB.

1» Bezoek aan MI Y en MI VI.

HC vertelt enige bijzonderheden i.b.t. gesprekken die met de twee
dieneten zijn gevoerd.

2. Civiele Verdediging.

HD stipt enkele punten van zorg
dediging. H.BVD meent dat hierover

in de sfeer van de Civiele Ver
nader gesproken aoet worden.

5- Keret- en Nieuwjaarskaarten.

HK zal nagaan wat de praktijk is in de Dienst voor wat betreft het
zenden van wenskaarten aan relaties.
Wellicht kan op dit stuk enige eoordinatie en strooBlijning worden
bereikt. i

november 1980.



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 no

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D l - H E - HTD

Afwezig : ——

1. Retraite B-leiding

HB meldt een geslaagde bijeenkomst van de

2.

6.

AURORA

ember 1980

Hoog-Soeren.
B-.leidi.ng in afzondering te

Voorliohting personeel

Naar aanleiding van de vraag naar betere voorlichting, gesteld door de
C.v.O. en het resultaat van een gedachtenwisseling hierover tussen HKt HB,
HC, HD stelt H.BVD dat een actievere opstelling (net oog voor allerlei be-
perkingen) hem aanvaardbaar voorkomt. Een dergelijke voorlichting zou in
voorkomende gevallen verzorgd moeten worden door of namens HK in overleg *•
de Dienatleiding/Aurora.
Hij zal dit verder met de C.v.O. opnemenJ

Euro-datacomnunicatienet

te Madrid (Helsinki-conferentDe Europese Commiseie heeft het voornemei
een conferentie voor te stellen voor eventuele toelating van gegadigden in
de Warschau-Pact landen tot het Europees datacommunicatienet DIANE.

heeft zich hierover (in afwijzende zin) tot het HICIV gewend.
H.BVD memoreert dat deze actie in het CVIN ter sprake is geweest en na
fact-finding omtrent DIANE nogmaals daar aan de orde zal komen.

7 noveaber 1980



OCHTENDBESPREKIHG op dinedag 11 noveaber 1980.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB

Afvezig : — -

1.

AURORA

- HC - DIB - HE - TDV.

2.

ID-Tergaderingen«

HC neldt een onplezierige disenable tijdens een van de ID-vergade-
ringen o.m. over de aard Tan de I'elatie BVD-CRI. Volgens enkele
deelneaers zou de BVD te volgzaai zijn t.o.v. Justitie en CRI (waa
van de BZC i.e., vaarbij dezerzijds kritische aantekeningen zijn
genaakt, bij gemeenten en geapo slecht blijkt te vallen).
H.BVD zal zich aet KCP yerstaan datrent de wijze waarop een even-
tueel zich herhalende discussie zal vorden opgevangen.

Zaal Nieuwjaarsreceptie.

Een probleea a.b.t. datua

11 noveaber 1980.

januari zal nader worden bezieni



OCHTENDBESPREKING op vrijdar Ik november 1980.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB

Afwezig :

AURORA

- HC - HD - HE - ETD.

1, Terreur.

HC wijst op persberichten over een bomontploffing bij het Aeroflot
kantoor te Luxemburg (geclaimed floor de "Vrije Oekrainers") en
een geval van vergiftiging van Libische kinderen in Portsmouth (in
verband waarmee een arrestatie zou zijn verricht.

vervacht van deze voornaamste

2. Bezoek Herr

Op 11 december a.8. wordt bezoek
debriefer van Stiller. Het plan bestaat een meer algemene lezing
te organiseren in de ochtend (met gelegenheid tot vragen stellen),
waarna *s middags een meer toegeepitst gesprek met CD volgt.
Belangstellenden voor de lezing £elieven zich op te geven bij H.KI
bij voorkeur met veroelding van punten waarvoor in het bijzonder
interease bestaat.

3» Ervaringen D-vertegenwoordiger iji de V.S

HD kondigt een rapport aan m.b.t inspectie Nederlandse ambassade
i.v.m. NATO-verplichtingen en bezoeken aan State Dept. en Pentagon

Special Committee.

H.BVD memoreert problemen die zi ;h hebben voorgedaan naar aanleidi
van ongepaste initiatieven van NATO Council en Dir. NOS m.b.t. de
volgende week te houden vergaderiLng van het Special Committee.
De Amerikaanse FV zou spreken in een met vertegenwoordigers van de
BuZa's uitgebreide zitting over terreurbestrijding. Gesensibilisee
door H.BVD heeft de Franse voorzitter dit eigenmachtig optreden
verijdeld.

5* Agenda.

(20) en 21 november
2? november

(2?) en 28 november

november 1980.

bezoe
Bijee
Belco
bezoe

£ H.
ikomsten in kader van AST A en
•« te Doorn.
c H. Finse dienst.



OCHTBNDBESPREKIHG op dint

Aanwezig : PH.BVD - B K - H B - H C - I

Afwezig : H.BVD.

ATTRORA

dag 18 noTember 1980.

D - HE - HTD.

1. Zuid-Moluks adres aan de Madrid/Helsinki-conferentie.

In overleg met ir. Manusama heef4 het Lac een "protest-nota" gezon
aan de conferentie van Madrid, wiarin de Nederlandse regering word
aangeklaagd wegens bedriegelijke] ondermijnende etc. handelingen
jegens de Molukse gemeenschap.

2. DeB°P8tratie bij Britse ambassado

Sympathieanten met gevangenen in
tijd passief verzet plegen,
de te Den Haag.

demoastreren

3. Palest ijnse dag*

Op 29 december wordt in de Veemai*kthallen
dag gehouden, waarvoor ook een
voordiger is uitgenodigd.

Volkabureau.

in

Noord-Ierland die al ainds lange
heden bij de Britse ambas

te Utrecht een Palestijn
Nederland bekende PLO-vertegen-

BuZa heeft Libie laten weten accoord te gaan met de Testiging Tan
Volksbureau, de leden daarTan ecliter te zullen beschouwen als dipl
maten en de secretaris het Volks^omite als chef de poste.

5. Kwestie rond Israelische olietanlcer.

BeTeiligingsfunctionarissen van >en oil terminal in de Maasvlakte
hebben merkwaardig gedrag gesignaleerd Tan beveiligingspersoneel
Tan een onder Panamese Tlag vare:ide Israelische tanker. Ook extra
veiligingspersoneel zou (bewapend) opgetreden zijn met medewerking
Tan de ambassade. '

18 noTember 1980.



OCHTEHDBESPREKING op vrijdag 21 november 19&0.

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

Afwezig : HK - HI.

AURORA

- HD - HTD - KA/So.

1. Halversaties door voormalig ID-madevcrker.

Een voormalig medewerker van de
was voor de Vreemdelingendienst

ID-Purmerend, velke tevens werkzat
aldaar, heeft raalversaties gepleef

bij net afgeven van verblijfsvergunningen. Tijdens een onderzoek
de Rijksrecherche beriep de ID-man zich op zijn werkzaamheden vooi
BVD. Dit beroep is inmiddels door de Rijksrecherche afgedaan als :
de klaarblijkelijke onzin.

2. Nederlandse Volks Unie.

De voorzitter van de Nederlandse Volks Unie de heer J. Glinmerveer
heeft een van de bestuursleden van deze partij ervan beschuldigd «
BVD agent te zijn. Een dergelijkle beschuldiging heeft hij reeds e<
der tegen vier andere bestuurslelden geuit.

3. Bezoek

Een vooraanstaand Joegoslavisch communist, de heer zal
doorreis Nederland bezoeken. Zijh belangstelling gaat voorshands t
sluitend uit naar een bezoek aan de Makro.

Bezoek Zuidmoluksc delegatie aan

Een Zuidmolukse delegatie onder

de CVSE.
Leiding van de plaatsvervangend vc

zitter van de Badan Persatuan RMS, Drs. , vertrekt heden
de CVSE te Madrid. De delegatie Wil de CVSE verzoekeu een comoissd
in te stellen welke het, in verbiand met de Zuidmolukse zaak, schet
van mensenrechten door Nederland moet onderzoeken.

I

6.

- 2 -



- 2 -

?• Special Committee.

H.BVD heeft ecn bijeenkorast van het Nato Special Coomittee bijge-
woond. De vergadering had een vlot verloop. Besproken werden het
Annual Review en het rapport Soviet threats against Nato countries
Aan het voorstel van het Nato Council om te spreken over een nauwe
samenwerking bij de terreurbestrijding in Europa werd geen gevolg
gegeven.

8. NOS.

H.BVD heeft gesproken net de NOS directeur . Aan de orde kwame
de mogelijkheid voor Nederlandere om functies te vervullen bij de
NOS, de versterking van de OJ-sector en een betere beveiliging van
Nato-agentschappen. De heer zal de Dienst binnenkort bezoeken

9- CVO.

H.BVD heeft vergaderd vet de CVO. Blijkens een enquSte zou een dee
van de Dienst geporteerd zijn voor een ruinere toepassingsmogelijk
held van het thans geldende systeem van glijdende werktijden. H.BV
heeft hiertegen enkele bezwaren naar voren gebracht en gesteld dat
hij deze zaak nader zal bekijken.

10. Agenda.
26 november 1980 - 10.15 uur - afscheid huidige H.Lamid ..,

kennismaking toekoastig H.Lanid

28 november 1980 - bezoek hoofd een der Scandinavisch
Diensten.

21 november 1980.



AUKOHA

OCHTEHDBESPHEKING op dinsdajr 25 november 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB! - EC - HD - HE - HTD.

Afwezig :

1. Kraakbeweginp.

HB attendeert op persberichten ô er een "oorlogsverklaring" van de
Amsterdamse kraakbeweging aan autoriteiten, polltie, banken, specu
lanten i.v.m. dreigende ontruimiig van de Grote Vetering.

2. Vapenhandel.

HC bespreekt aerkwaardige voorbenlden van wapenhandel. Kennelijk
onderneemt de BCD bet een en andor op dit terrein, hetgeen H.BVD
geeft te overwegen contact te zô ken met de plv. SG van Economisi
Zaken.

3. Gebouwen.

H.FID heeft kennis gemaakt met do nieuwe directeur van de Rijksge-
bouwendienst, die de wens te kenmen heeft gegeven de Dienst te be-
zoeken. Hij heeft aangekondigd d4it gebouw 15 eind 1981 door de HGD
ontruimd zal zijn.
In verband hiermee zal een herin< lelingsplan worden opgesteld waart
een commissie wordt gevormd o.!.•<'. H.FID.
Bovendien zal een commissie o.l.v. PH.BVD gaan werken aan een else
en wensenplan voor een eventueleIhuisvesting van de Dienst in een
gebouw, mocht de gelegenheid daartoe zich ooit aandienen.

5. Bijzondere Coaimiesie Personenverlieer Benelux.

HK heeft aan een vergadering dee'.
is aangedrongen op snelle saneriikg
lijst.

6. Nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze wordt gehouden op
Binnenhof.

januari

7. Bezoek H.Finse dienst (28 noveabor 1980).

Verzocht wordt aan H.KEB wensen
voordracht door deze gast.

25 november 1980.

genomen, waarin o.m. wat ons betr
van de gezamenlijke terroristen

te 20.00 uur in de Kelderzaal,

kenbaar te maken m.b.t. een eventu



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 nmember 1980

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H B - H C - H D - H E J - HTD - KA/C

Afwezig : HK

1. I.D.-vergaderingen

H.BVD is vol lof over de vlekkeloze organLsatie van de ID-vergaderingen en
de zeer hoge kwaliteit van de voordrachten. Dit oordeel wordt, zo is hem gc
bleken, door vele deelnemers gedeeld in net bijzonder ook waar het betreft

AURORA

de algemene presentatie van de BVD-verteg

2» Levering oorlogamateriaal

enwoordigere.

H.C maakt melding van enige aanvullende bjrichten met betrekking tot de
- illegale - levering van gigantische hoereelheden oorlogsmateriaal aan de
strijdende partijen in het M.O. door een fcederlandse wapenhandelaar.
H.BVD zal zich hierover verstaan met de S.G. van Justitie.

Escaut-Moselle

De eeretvolgende E.M. I vindt plaats op
19 maart 1981, beide te Luxemburg.

Polen

februari 1981 en E.M. II op

In de Oostduitse en Tejechische pers wordm, aldus H.C, op omineuze wijze
parallellen getrokken tussen de huidige Poolse situatie en de Praagse lente
van 1968 en wordt op een nauwelijks verholen wijze gezinspeeld op de groeie
noodzaak dit land socialistische broederhulp te verlenen.
Ook de Poolse ambassadeur h.t.l. is niet fcerust op de ontwikkelingen en
houdt rekening met een ingrijpen van buitenaf.

6. Affaire Khan

Aan de beantwoording van de door de Kamercoramissie gestelde vragen is in de
pers in het algemeen op een betrekkelijk sakelijke wijze aandacht besteed.

7.
H.D vestigt de aandacht op een iugezonden
"Onze Wereld" (december 1980)t waarin

stuk in het NOVIB-orgaan
vice-president van Suriname,

gebrandmerkt wordt als iemand die destijds in Surinaamse kringen doorging
voor een BVD-spion.

- 2 -
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8.

9. Ostkolleg

De Aurora-deelnemers krijgen een programma-overzicht van het eerste semest<
198l« Opgave van belangstellenden aan HK.

10. Agenda

k dec. - CVIN (PH.BVD)
V5 dec. - TREVI (H.BVD)

28 november 198O



OCHTENDBESPREKING op dinedag 2 december 1980

AURORA

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - ID - PHE - HTD

Afwezig : —~

1. Polen

Gesproken wordt over de toenemende dreiging van interventie.

2.

Levering oorlogsmateriaal

Hedewerkers van CHI h ebb en gesproken me|t
zoek naar levering van vliegtuigbrandst
van een klacht van Irak bij Buitenlands
HC zal nadere uitleg vragen.

CF over een opdracht tot onder-
af aan Iran, zulks naar aanleidin;
e Zaken.

IAEA-inspecti es

HD doet mededeling aan een in Luxemburg
bespreking o.a. van aspecten van de
energie-produktie. Er zijn afspraken
leiding van de inspecteure en van bet
het gebeuren voorzover relevant*

gehouden Europese vergadering tei
controle op de kern-

ter verbetering van de bege-
zlicht van de veiligheidsdiensten O]

internationale
gemaakt

7- Agenda

11-12-1980: grote evaluatie vierhoek
8- 1-1981: ASTA.

2 december 1980



OCHTENDBESPREKING op vrijdii* 5 december 19&)

Aanwezig : FH.8VD - HK - HB - HC - ?D - HE - HTD.

Afwezig : H.BVD.

1. Aanslag Britse coamisaaris BEG.

Het onderzoek naar de aanslag op
nog niets op. De z.g. Rederlands
hebben is nogal wazig geworden.

2. Weekoverzicht C.

Het voor een vat bredere lezerski
een te groot aantal lezers te hepben
den (acceptabele criteria: afd.

3. Belatic act CRI.

HD stelt het punt van een verder
CRI aan de orde mede op basis va:
recente ervaringen. De Auroradee
vatting dat de positie van de CR!
overweging genomen moet worden.

k. Dwalende vaandrig.

Dank zij actie van is
een reeks O.E. ambassades aanboo
ons onder zijn hoede genomen. De

5. Lezing over Stiller et

Deze lezing die eerder aangekond
te 10.30 uur. Opgave deelnemers .

AURORA

Mr. op 3 december levert
auto waaruit de daders geschoten

ing bestemde Weekoverzicht C blij
Dit dient nader bezien te wo

Hoofden en need to know).

fornalisering van de relatie met
de betekenis van dit instituut e

nemers blijken eensgezind in de o
in verschillende opzichten in he

een Vaandrig opgespoord die zich
. De Lamid heeft hem met dank aan
man blijkt in de war te zijn.

gd is, wordt gehouden op 11 decem
an H.KEB.

6.

7. Diane.

De eerder gerapporteerde voornenu
over Oosteuropese aansluiting op

8. Piket.

ns voor een conferentie dit voorj
Jrcrt data-apt Mane zijn van de ba

N.B. piketregeling Kerst-Oud en Ifieuw.

5 december 1980.



OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 9 december 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB

Afwezig : — -

1, Kweetie

De zaak Tan de in Venray aangehojiden
loopt moeizaam. :

AURORA

- HC - HD - HE - HTD.

(Aurora 19-9-1980)

2. Exploitatie berichten Onkruit.

Het lijkt nuttig onze militaire ]
exploitatie van Onkruit-gegevens.
allerlei geruchten hun weg naar <
alle onnodige onrust daaruit vooJ
pas in tweede instantie geconsull

elaties aan te spreken over de
Door onvoldoende evaluatie vinde
erheid (politic) en bedrijven, m
vloeiend. De BVD wordt meestal
erd.

3- Tripartite overleg PCN«

Dit overleg (Ned., Duitsl. en Or.
Australia als levenrancier van TTi

If. TREYI.

H.BVD doet enkele mededelingen OM
recentelijk in Luxemburg gehouden
naires.
Voor de TREVI I vergaderingen kon
op de agenda(o.a. vingerafdrukken
van wettelijke mogelijkheden to-
Bechts-terrorisme en VIP-protecti
in het eerste halfjaar 19&1 geen

5. Yakantieregelingen.

H.BVD wenst dat vrij-af zodanig
van Dienstonderdelen telkens 1
dient een algemeen aanspr««kbare
afwezigheid van het afdelingshoo

6. Bezoekers Mr.

Genodigden worden verzocht niet v
overbuur, de Iraakse ambassadeur
niet-Auroradeelneaers).

9 december 1980.

Br, ) zal worden uitgebreid tot
miun.

r het TREVT-gebeuren n.a.v. de
vergadering van de Hauts Fonctio.

n een aantal nieuve onderwerpen
i,v.m. privacy, vergelijkende stui
bargaining met verdachten).
blijven nog aan de orde. Er koni
REVI Hinistersconferentie.

wordt geregeld dat van de leiding
maa aanwezig is. Ook per afdeling

aedewerker aanwezig te zijn bij
d.

Lak bij de woning te parkeren i«v.
(HK geeft dit nog door aan



OCHTENDBESPREKING op vrijdag

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - HI

Afwezig : HK.

1. CPN - "Polen".

Joop Wolf heeft deze week voor d
op de ontwikkelingen in en m.b.t
ondertoon t.a.v. de houding van

AURORA

12 december 1980.

- HD - HE - HTD - KA/C.

AVRO-radio zijn visie gegeven
Polen, waarbij een kritische
de S.U. onmiskenbaar was.

/tot

2. Mobilisering agenten i.v.m. "PolBn"

Hit _ blijkt
zijn nun agenten te richten op
gebeurtenissen in Polen. Deze
vorden als een aanwijzing dat w
een gewapend ingrijpen.

dat de Oosteuropese diensten bezif
targets die in verband staan met d<
mobilisering kan, aid us HC, beschouv

ons aan de vooravond bevinden v«

3. IDS.

HC heeft met de IDS
ingrijpen in Polen komen, overlejg
verdeling.

afgesproken dat mocht hei/een gewapent
zal plaatsvinden over een taak-

5, Affaire Khan.

De Commissie ter Seek is van mex
vragen niets heeft toegevoegd asn
Zij acht dit onbevredigend en zap.
met de bedoeling opheldering te
op welke punten gefaald hebben.

6.

ing dat de beantwoording van de 9
hetgeen al in het rapport stond
een nieuwe serie vragen lancere:

krijgen over de vraag welke persoi

- 2 -



- 2 -

?• Merkvaardige vangat»

HTD maakt gewag van een vangst dolor
cassette met-overigens niet-
van allerhande vliegtuigonderdeleb
duieter gehuld.

8, Verhuizing.

geclassificeerde

Besloten is dat de Dienstleiding,
zullen vorden in de benedenverdiejping
jaar vrij kotnt. Een
met de uitvoering.

verhuizingscoaunissie

een urker visser van een filra-
- onderhoudsvoorschri;

De herkomst is vooralsnog in h<

het Kabinet en SBP ondergebracht
van gebouw 15, welke volgend

o.v.v. H.FID is belast

9. Nieuwjaarsbijeenkomst.

Voor de nieuwjaarsbijeenkomst zullen uitgenodigd worden de hier ge-
accrediteerde medewerkers - met bun wederhelft - van

en

12 december 1980.



OCHTENDBESFREKING op dinsdag 16 december 1980

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

Afwezig :

1. Joop tfolff naar Moskou

Wolff is uitgenodigd nog voor Kerstitis een bezoek aan Moskou te brengen. Hi
zou een lezing houden over het kernwapenp^otest in Nederland, maar ongetwij
feld zijn er meer dringende redenen.

2. Libische terreur

In Engeland is wederom een Libier slachtoffer geworden van terreur van ver-
moedelijk landgenoten.

AURORA

Arafat naar Nederland?

Het Tweede Kamerlid Klaas de Vries heeft
Nederland te koraen. De orastandigheden zij

Vrees voor IRA-acties

HD meldt, dat in het met Engeland gelieerie
voor acties van de kant van de IRA rond K
hongerstakende gevangenen zouden overlijden

Irafat uitgenodigd in januari naar
niet bekend.

bedrijfsleven enige vrees heert
erst/Nieuwjaar, zeker wanneer

5-

6. Klachten over relaties

HKEB heeft verzocht van eventuele klachtejn over relaties etc. op de hoogte
te worden gesteld,

7. Verhuizing (Zie Aurora 12-12, punt 8)

Het bericht over het vrijkomen van de be4edenverdieping van pand 15 behoef
correctie: HFID heeft opdracht de verhuii ing te bezien met als uitgangspun
- vanwege nogal beperkte alternatieven -;de mogelijkheid van een verhuizin
van Dienstleiding, Kabinet en SEP.

8. 2 januari

PH.BVD zal net de voorzitter van de Coram
over de wijze waarop de vrije dag op 2/1

ssie van Overleg en HPZ spreken
het best ken worden gecompenseerd

- 2 -



- 2 -

Contacten van onze buitenlandse relatiee

H.BVD onderstreept dat onze buitenlandse relaties h.t.l. geen operationele
activiteit dienen te ontwikkelen onder Nederlanders en vreemdelingen zonder
onze voorkennis. Waar net hun eigen landgenoten betreft is dit wat minder
echerp afdwingbaar, maar ook in die gevallen verdient het voorkeur dat de
Dienst wordt geinformeerd ter voorkoming van kruising van activiteiten.

16.12.1980.



OCmmrPBBSPBEKITO op rrijdai 19 dacambar 1980.

Aaawazig t H.BVD - PH.BVD - HK - HB

Afvazig i — -

1. Tarreriaaa.

Balgia Da Palestijn dla da
warpan op da Inchtharaa
daaJd.

Anatralia. Da Tnrksa
offar gawordan ran

2. BazattiM BYO-THO.

CoBBttl-Geaairaal

ATTBORA

- HC - HD - HE - HTD.

bado< ling haaft gahad aan graaaat ta
2aT0nthaii is tot rijf jaar raroor-

An laense
an zija lijfvacht zijn slaeht
vraak.

In daea zaak sijn tegen indriagars laga galdboatan an Toorwaardali
gavanganiastraffeB gaaiat. Da ra^dadigiag baatraad schuld aaa hat
zoekraken ran garnbrleaarda etukkan an hat plagaa ran Iraisrradabra

3. iBapactia SZ«

HD rarhaalt Taa da badroaranda
apaetia bij EZ.

k. 2 Jaamari.

errariBgen bij aaa barailigiBgsia-

Da CvO haaft aaa suggastia a.b.t collaotiaya ialaTariag raa aaa T
lofdag tar coapansatia ran da rri.ja 2e jaauari aoataa afvijcaa.
PZ zal thaas aaa aota roadzaadaa'vaaria gastald wordt dat daza rri
dag biaaaa aan radalijka taraijn daor laagar warkaa zal aoetan vor
dan iagahaald. Dit dient par oadardaal garagald ta vordan, oadar
Taraatvoordalijkhaid van da oadafdaalchaf. Uitaraard kaa daagawaaa
iadiridvaal aaa rarlofdag wordan ingalaYard.

6. Jnbilaua H.BYD.

Op 1 jaauari 1981 zal H.BVD 25 jiar in orarhaidadiaast zija.

19 dacaabar 1980.



OCHTEHDBBSPRBKIire ap dinadug 23 daoaabar 1980

Aanveeig : PH.BVD - HK - PHB - PEG

Afvesig : H.BVD.

1. Aotia bij UGH-Ala*la.

Yanaargen o« 5.30 mac haaft aan
lagarimgaaetia gaatart bij UCH A

2. BVD-intaraaaa la AKB.

- HD - FEE - HTD.

genuaaeeerd

t>ijaankoBatan gageren erar da redi
roor da AAi\karBan*rgiabawaging

gavaaat. Hat blijkt nodig di
Ing rerachaft en da Tarvaebtingan

Da Yoarllchting tijdana polltie-
en Bate van da BYD-belangatelliajg
ia kennelljk af an toa ta
BOP, vaar nodig, nadere ophelder
dit punt vat bijatxrort.

3« Tarraur.

Er sijn vat da kavanda dagan batraft gaan oaiaeuc* Taartakenaa ia
da Palaatijnaa an Zuid-Molukae aj

groap daaoBatrantan aan aoart ba-
.•elo.

faar

k. Palitiaka

Can Tarzaaeling authentieke en
al aardar eem ral haaft gaapaal*
rloedingf ia vaar opgedaken. Za
en Klaaa da Yriaa (P.r.d.A). Da

ABarikaanaa docnaenten d:
in da afaar ran da palitieka ball
ia (o.a.?) toegecaaden aan hat AH]
eaak vordt ondereeeht.

23 deeeabtr 1980.



OCHTEHDBESPREKINQ op dimadait 3C

Aanwezig : PH.BVD - HK - FIB - HC -

Afwozig : H.BYD.

1* Araooaao torronr.

Volgona niouvaborichton «ijn ia
Zwitorao ea Aaerikaanse kantorea
v0rden to0g0sehr0T0n aaa Araenioi

2. Bagpok 1C aaa BuZa«

HC T0rt01t 0nige bije0nderhed0n
bij o.a. do Rnssische
da er0Btu010 w0HB01ijkh0id van n
een Rusaische consvlaat ta Rottei
Mat batrakkiag tot hat laatata
dia ran BZ, velk» vaaraehijnlljk
•00 kaat in Aurorakring da suggest 10
•00at0r ran Rotterdam vaar tar t

30 doeoabor 1980.

AURORA

d0Q0«b0r 198O.

HD - HE - TDT

panje boaaanalagan gaplaogd ap
D0 aanalagan zijn goclaiaad 0f

T0r 00n goaprak aat , va
(Intarnationaal Foro»)

auwe uitvijcingan an da kvaatia T
da* aan da ordo zijn gokoaon.

botaen do bolangan ran BuZa »•
gaan proTalaran. (In rorband hiar

ran oon goaprok aet do bnrgo-
fol).

punt


