
OCHTiaiDBESPKBKIBQ ep din«dag 6 januari 1981.

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

Afveiig : —

1. Zaid-Molakkera.

HC aignaleert, dat_Da Metiary kennelijk nog aiet genoeg leergeld heeft
betaald in ten orientatie op Vietnam in het Terleden en opniew in die
riehting denkt.

2. Hieawe prebleaen road rertroavenafanetiea.

Volgena HO ke«t het ateeda raker roor dat ondercoeken vorden gerraagd
naar buitenlandera of jeugdigen die besehouvd werdea roor rertrouwena-
fvnetiea. D zal enige aetie ondernenen ter rerbreiding ran de gedaehte
dat ongewenate aituatiea ontataan waar geen behoorlijke ondercoeken
kunnen vorden ingeateld en dat noeh de BTD noeh een tot aanatellen
beroegd geeag daarbij h»n verantwoordelijkheid knnnen nemen.

3. Vet Inliohtinjten- en Yeiligheidadieneten.

HK deelt mede dat het de bedoeling ia het Vetaontwerp r66r 1 febr. a.a
aan de Miniater-Preaident aan te bieden. Het lijkt er echter op dat de
parleaentalre behandeling paa laat in het jaar ral knnnen plaatarinden
en aogelijk eelfa dit Jaar niet «eer.
De Dienatleiding en de Auroradeelneaera ontrangen een exeiplaar ran
Vetaontwerp en MrT (waarin nog kleinigheden gewijzigd kunnen worden).

k» Agenda.

8 januari 1981 Geaprek H.BVD aet S.O.
15 jaaaari 1981 CVTN.
19 febraarl 19&1 ASTA.

6 januari 1981.



AUBOBA

OCHTEMDBESPRBKIltG op TTi.1 dag 9 januari 1981.

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

Afvezig : ——

1.

De ler , verdacht van aedeplichtigheid aan een aan-
tal boaaanslagen is door de rechtbank te Den Bosch op vrije roeten
gesteld in afwachting van een nadere beslissing oatrent een even-
tuele (niet seer zo vaarschijnlijke) uitlevering.

2. Terreur.

De Turks* consnl-generaal te Botterdaa is anoniea bedreigd.

3. Overlopers.

De Bus , tolk bij de Russlsche MBFR-delegatie te
Venen is twee veken geleden naar West-Daitsland gevlucht.
De vertegenvoordiger ran de Boeaeense luchtvaart «aatschappij TAROM
te Aasterdan neeft zich tot de Nederlandae autoriteiten gewend

**•' CoMiissie Ter Seek.
De parleaentaire Comlssie Ter Beek, ingest eld tot nader onderzoek
van de zaak Khan, is niet terreden met de antwoorden die zij op
haar 91 vragen heeft ontvangen. Er zijn aanrnllende vragen gesteld.
De Comissie schijnt echter ook te denken aan de »ogelijkheid Tan
een parleaentair onderzoek.

5. Politieke belnTloeding.
H.BVD doet mededeling Tan een gesprek dat hij in gezelschap Tan EC
heeft gehad met de DG PZ over de door Moskou belnTloede anti-kern-
wapen- en anti NATO-acties in ons land*
Gebleken is dat bij BuZa op verschillende niveaus reeds aandacht
Toor het probleem bestaat* Mede onder druk Tan Vest-Dnitsland en
de V.S. leidt dit tot het geToelen dat tegenactie dringend noodzake-
lijk is. De Dienst zal hiertoe een rapport opstellen dat geschikt
is Toor een bredere spreiding.

6. Stakingsrecht aabtenaren.
H.BVD heeft de SG geattendeerd op het feit, dat aan de Minister een
interdepartenentaal rapport over beperkingen in het Stakingsrecht
Toor ambtenaren is aangeboden, waarin het bestaan van BVD en IDB
over het hoofd is gezien. De SG zal bevorderen dat het rapport ook
aan H.BVD oa adviea zal worden toegezonden.
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?• Bijeenkoaat «et burg««eeat«ra Tan de grootste geaeenten.

Een dergelijke bijeenkomst wordt Toorbereid en zal waarschijnlijk in
apriV»«i plaatsTinden.

9 Jaxmari 1981.



AUBOBA

OCHTEHDBESPBEKIHG op dinsdag 13 januart 1981»

Aanwezig : H.B7D - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - PEE - HTD.

Afwezig :

1.

2. Situatie Surinaaaae dienat«
H.BVD doet aededeling ran eon brief, ontrangen ran de Hr. vaar-
in deze achrijft dat de eituatie a.b.t. zijn dienst genoraalieeerd ia.
Er zouden geen document«n in verkeerde handen zijn gekonen. Zelf ia
hij nu rechtstreeks verantwoordelijk aan de president.
Op zijn rerzoek de betrekkingen te heratellen zal vooreerat roorzich-
tig gereageerd worden. Hr. sal verzocht vorden in Parama-
ribo poolahoogte te neaen. Tot zolang zal gevoelig beriehtenverkeer
nog niet worden herrat.

3. Bezoekera.

12 en 13 jannari bezoek ran delegatie o.l.r.
13 en 1*t januari bezoek ran delegatie o.l.r.

13 Januari 1981.



AURORA

OCHTEHDBESPBEKIIiQ op Trijdag 16 januari 1981.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - PEE - BTD.

Afvezig : -—

1. Bezoek

HB en EC zijn hct erover eens dat het bezoek ran de -delega-
tie geen opaerkelijke hoogtepunten heeft gehad. OTer praktiach de
hele lijn zijn de ervaringen ran de diensten dezelfde gebleken. Toch
vordt het nuttig geacht de nitvisseling voort te zetten met de huidi-
ge frequentie.

2. Journalist gerecruteerd?

EC doet enige mededelingen over een geral van - blijkens althans enke-
le karakteristieke indicaties - recrutering Tan een journalist door
een Oostenropeae dienst.

3* Veiligheidaonderzoeken,

ED geeft enige bijzonderheden uit de statistiek Teiligheidsonderzoe-
/1980 keni Eet aantal onderzoeken is opgelopen tot ca. 25*000, waarvan

2500 Toor A-functies (incl. 800 EIX's).
Onderzoeken ten behoove van het bedrijfsleven (3530 *n de eaigratie-
dienst (30#) vormen de grootste bulk. De Rijksoverheid heeft in to-
taal 105̂  van de onderzoeken gerraagd (waarran de PTT de helft).
PEE nerkt op, dat het toeneaend aantal onderzoeken t.b.v. D voor EIX
Tanwege andere verochuiringen in het werkpakket geen probleaen ople-
Tert.

k. ADSU.

H.BVD meldt uit de recente CVIN-vergadering oitrent een voorne»en
Tan het Adviesorgaan Surinaae i via aabtenaren Tan BuZa inforaatie
OTer Suriname te gaan inwinnen bij personen die dit land kortelings
hebben bezoeht, teneinde het eigen peil Tan wetenschap te Terhogen.
De Coordinator heeft tegen dit Toornemen, dat het werk Tan de inlich-
tingendiensten doorkruist, aetie genoaen. In het CVIN is nu Toorge-
steld dat elke dienst een aedewerker aanwijst voor een aaandelijks
onder Toorzitterschap Tan de Coordinator te honden bespreking Tan de
ingekoaen inforaatie, waarTan (de) resnltaten ook aan het ADSU ter
besehikking kunnen worden gesteld. De B-leiding zal B.BVD adviseren.

5. .

De BuZa-Tertegenwoordiger in het CVIN is geJnteresseerd in verklarin-
gen Tan de afgesprongen HBFR-tolk . B.BVD heeft hem beloofd
dat getraeht vordt via relaties inforaatie te verkrijgen.

6. Ontwerp vijziging ARAR etc* i.v.a. Teiligheidsonderzoeken.

HK Teraeldt dat een ontwerp-besluit tot wijziging Tan het ARAR etc.,
in sept, aan de Raad Tan State voorgelegd, aan de Min. BiZa is gere-
tourneerd aet een "onToldoende" aantekening. Met betrekking tot zovel
Term als inhoud is daarbij ernstigekritiek geuit. Onder andere is men
geTallen OTer het niet-kritisch continueren Tan de criteria Toor de
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veiligheidsonderzoeken* Het ontwerp-besltiit zal ingrijpend h»rzien
•oeten worden.



AUBOHA

OCHTEHDBESPREKINQ op dinsdag 20 januari 1981.

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

Afwezig :

1.

Volgens EC is bet teleurstellend wat daze MBFR-tolk aan nieuws heeft
meegebracht. Kennelijk IB hij niet bij interne delegatie-besprekingen
aanwezig geweest.

2. AKZO directie beducht voor acties.

HD meldt dat de AKZO-directie n.a.y. de aankondiging van ontslagen
harde acties vreeat. Hen hoopt wat dat betreft op hulp van de Dienst,
ook de politic Arnhem wenst hierover contact. Desondanks is het dui-
delijk dat bier geen taak voor de BVD ligt.

3. Ayentennitzending uit Tsjechoslowakije*

Sinds november wordt een nieuwe categorie agentenberichten opgevangen,
ultgezonden uit Tsjecboslowakije en vemoedelijk liggend in de mili-
taire sfeer. De betekenis daarvan kan nog niet worden geduid.

k. Agenda.

20 januari - bezoek van Chief OSI, Viesbaden.
21-2? januari - bezoek Dir. NOS, Brussel.

20 januari 19&1*



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 23 Januari 1981.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - PHC - HD - HE - BTD.

Afvezig : »—-

1. Capelee groep.

De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof te Rotterdam bekrachtigd
vaarbij o.a. in verband net bezit Tan een verzaaeling
foto's ran BVD-nedewerkers tot 3 jaar werd veroordeeld.

2. Politieke belnvloeding in Dene«arken«

3. Wet Inlichtingen- en VeiligheidBdiensten.

De ontwerp-wet wordt een dezer dagen aan de Minister-President aange-
boden.

4. "lapreeeionne et frappe".

De Col. van heeft H.KEB de dank van zijn delegatie
overgebraeht voor de ontvangat door de Dienst en daarbij betuigd
gefrappeerd te zijn geveest van de bijdragen van SBP, B en C.

5- Agenda*

2? janttari 1981 - Bijeenkoast Vaete Kaaercomissie.
2 februari 19&1 - Bezoek plv. S.6. CUM (H.BVD - HD).

23 janttari 1981.



AUEOHA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 27 Januari 1981.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HZ - HTD.

Afwezig : ——

1. Terreur.

De Zvitserse anbasaadeur heeft OB bewaking gevraagd i.v.a. veroor-
deling van een Armeense vrouw in Zwitserland en nog te vervachten
reroordeling Tan een Armeense nedeverdachte.

2. Inforaatiebureau.

In Arabisehe kringen h.t.l. vordt geaproken over de veetiging van een
in f ornat iebureati. Gebleken is, dat BuZa daarmee geen problenen sou
hebben.

3. Manuaaaa*

Manuaaaa's eehtgenote is overladen. HC herinnert eraan, dat Manusama
ooit gezegd heeft te zullen aftreden als dit zou gebeuren*

km KaaeroTertredingen*

Aangezien bet aantal kamerovertredingen zich op een redelijk laag
peil gestabiliseerd heeft, besluit H.BVD de schriftelljke verant-
woording af te aehaffen. De BVA zal wel gevraagd vorden de onderdeels-
hoofden te attenderen op gevallen ran "recidire".

5. Agenda.

2? januari 1981 - Bijeenkomet Vaate Comissie vervalt.
30 januari 1981 - Grote eTaluatierierhoek.
10 februari 1981 - Bezoek nieuwe ambaesadeur te Boekarest,



AURORA
BS3B3SBS

OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 30 januari 1981.

Aanwezig : H.BTD - PB.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - HTD.

Afwezig : ———

1. Onkrpjt.

PEB deelt nede, dat een ran de deelnemers aan de Onkruit-aetie tegen
RVO-THO te kennen h»eft gegeven documenten in zijn bezit te hebben
die waarschijnlijk bij die actie zijn ontvreemd. De Haagse politie
heeft de zaak in onderzoek.

2. Terreuractie op komst2

Volgens zou een terreuractie op handen zijn (eerste helft
februari) vaarbij J.R.L., PLO en Rode Brigades betrokken zouden zijn.
Het bericht heeft onwaarschijnlijhsaspecten aaar wordt nietteain
serieus genoaen*

J. Taak Laaid.

4. Lezing ~ -aedeverker*

Er is een aanbieding van een -medewerker tot net houden Tan een
lezing over Soviet Policy. Belangstellenden (max. 25 a 30) voor deze
lezing die nogelijk in raaart gehouden wordt, kunnen zich melden bij
H.KEB.

5« Vernietiging overtollig kwetsbaar aateriaal.

H.BVD dringt erop aan dat op korte teraijn bezien wordt wat er in de
Dienst aan overtollige kwetsbare stukken (copieen etc.) vernietigd
kan worden. Dit gezien de resultaten van een onderzoek naar de om-
vang van net materiaal dat voor een eventuele noodvernietiging in
aanaerking konrt.

6. Bijeenkomat met burgemeesters grootste gemeenten.

Deze bijeenkoast vindt plaats op 18 raaart a.s., echter zonder deel-
name van bnrgeaeester Van der Louw.

30 januari 1981.



AURORA

OCHTEHDBESPREKINQ op dinsdag k februari 1981

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

Afwezig :

1. Manusama

In tegenstelling tot eerdere verraoedens, heeft Ir. Manusama te kennen gege-
ven in functie te zullen blijven, zulks in overeenstemming met de wens van
zijn overleden vrouw.

2. Affaire Khan

Volgens mededelingen van Justitie is het justitiele onderzoek in de Khan-
affaire gericht op Khan zelf, op Nederlandse bedrijven die atrategiach
belangrijke goederen hebben geleverd en op beveiligingsfunctionariaaen,
Wat deze laateten betreft ia het O.K. van oordeel dat geen gronden aanwezig
zijn voor een strafvervolging. (Wei zou uiteraard een intern onderzoek even-
tueel tot disciplinaire maatregelen kunnen leiden). Wat enerzijda Khan zelf
en anderzijds FDO en Van Doorne betreft wordt het onderzoek zonder veel hoop
voortgezet.

3« Palestijnse Vereniging

HC deelt mede, dat de Palestijnse Vereniging zich verder ontwikkelt. Naast
subverenigingen voor arbeiders en voor vrouwen is er nu een opgericht voor
studenten (GUPS).
Alles bijeengenomen gaat het echter niet om grote aantallen.

4. Taakscheiding Lamid/BVD



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 6 februari 198l

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

Afwezig :

1si Incidenten Amerikaane consulaat-generaal, Amsterdam

Vernielingen, die tot tijdelijke slutting van het consulaat-generaal aan-
leiding hebben gegeven, en mogelijk ook molestering van de consul zelf,
zouden uitingen van protest zijn tegen de Amerikaanse hulp aan de regering
van El Salvador.

2. Armenier ataat terecht in Zwitserland

Na een reeds veroordeelde medeplichtige, staat op 9 februari in Zwitserland
de Armenier terecht in verband met wiens aanhouding al enkele Armeense
wraakacties zijn uitgevoerd. Verdere acties moeten worden gevreead.

3« aangehouden

Specialistische cursus case-workers

In de werkgroep die zich bezighoudt met de opzet van een specialistische
cursus case-workers, is de gedachte opgekomen daarin ook plaats te maken
voor een optreden van een BuZa-medewerker met betrekking tot zulke onder-
werpen ale: diplomatieke imrauniteit, PNG-verklaring, visaverlening etc.
HC zou daar in zijn gesprekken met dhr. eens gewag van kunnen maken.
H.BVD vraagt zich af, of wel een medewerker van BuZa zo'n verscheidenheid
aan onderwerpen zou kunnen behandelen, en of we - op het niveau dat voor
de cursus voldoende is - niet zelf in staat zijn dat te doen.

5« Yerboden Plaats

HD conetateert dat van de mogelijkheid tot aanwijzing van "verboden plaat-
sen" slechts zeer beperkt gebruik is gemaakt. Toch zou zo'n aanwijzing in
gevallen als de overval op het RVO/TNO-secretariaat een belangrijk verge-
makkelijkende factor zijn bij de vervolging van daders. Bezien zou moeten
worden voor welke plaatsen een aanwijzing bevorderd zou kunnen worden.

6. Cie Suriname CVIN

De Coordinator heeft gevraagd een BVD-vertegenwoordiger aan te wijzen voor
de Cie Suriname van het CVIN, die t.b.v. de ADSU zal werken. (zie Aurora
dd. 16-1-1981). Besloten wordt, dat dit de heer zal zijn.

6.2.1931.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 10 februari 1981

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

Afwezig :

1. PLO

Blijkbaar wordt er werk gemaakt van het opzetten van het PLO Informatie-
burean.

2. CCT

Recentelijk heeft de eerste CCT vergadering plaatsgevonden met inbreng
van de juist geformaliseerde Bijzondere Zaken Centrale.

3. Burgemeeeter van Wittem "afgeluieterd"

Drukte om een zogenaamde afluistergeschiedenia in de woning van een
inmiddels ex-burgemeester van Wittem vindt zijn oorzaak in onenigheid net
een buur.

10.2.198!



AURORA

OCHTENPBESPREKING op vrijdag 13 februari 1981.

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

Afwezig : -----.

1.

2. tfapenleveranties aan Irak/Iran*

De BCD is betrokken bij een onderzoek naar vapenleveranties
aan Irak en Iran, ten behoeve waarvan door de Dienst aan het Minie-
.. terie van Just it ie aanwijzingen zijn verstrekt.

3. Nieuve ideeen Ds. Metiary?

Reeentelljk is gesproken over een "plan", Molukkers naar Timor te
zenden die vandaaruit actie zouden moeten voeren op Ambon "teneinde
repressie uit te lokken".

k. Procedure uitvi.1 zing militaire attache.

Hr. , BuZa, heeft te kennen gegeven dat hij in geval van een uit-
wijzing van een militaire attache te naken wil hebben met H.LAHID.
De verantwoordelijkheden in verband hiermee worden dezerzijds nog eens
bezien.

Overigens is nog veer eens gebleken hoe aoeilijk stills uitvijzingen
geheim te houden zijn.

5. Yragen PSP.

In de Qemeenteraad Arnhen zijn evenals kort geleden in Utrecht door de
PSP vragen gesteld over veigering van CPN-ers voor de politiedienst.
Dezerzijds vordt net betrekking tot de beaitt voor ding geadviseerd.
Evenals in vorige gevallen kunnen dezelfde vragen in tal van andere
gemeenten verwacht worden*

13 februari 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 17 februari 1981.

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

Afwezig : ——

1. Franse diplonaten uitgewezen.

HC attendeert op pereberichten over de uitwijzing door Praag van
twee Franee milats. Kennelijk heeft dit te maken met uitwijzing
door Parije van twee Tsjechische diplomaten.

2. Lezing Soviet-specialist

De Soviet-specialist is vandaag (17*2.) op bezoek en is
bereid voor belangstellenden een voordracht te houden over de orga-
nisatie van KGB en GRU residentura's.
Interessant is zijn stelling dat WP special forces, opgeleid voor
werk achter de linies ingeval van oorlog, mi al op verschillende
nanieren (als leden van delegaties, ale vrachtwagenchauffeura etc.)
"nun" terein verkennen.

3. Nieuwe publiciteit rond Khan-affaire.

HD signaleert opleving van de belangstelling voor de Khan-affaire.
Onder oeer is De Volkskrant actief.

k. Dodewaard.

Er zijn tekcnen, dat een nieuwe landelijk actie tegen Dodewaard in
voorbereiding is.

5. Bankdirecties klagen over ontbreken bescheraing.

Enkele VIP's uit het bankwezen hebben in een gesprek met de Minister
van BiZa geklaagd over het uitblijven van ME bescherming tijdens de
jongste rellen in Amsterdam.
De Minister heeft op dit punt toezeggingen gedaan. Ondermeer wenst
hij overleg tussen 00 en V en de Dienst over de kraakbeweging. In
feite echter loopt dit overleg al geruime tijd.
H.BVD uit naar aanleiding hiervan de wens dat de Dienst serieus
aandacht aan de kraakproblematiek schenkt. Zeker nu geen andere
bijzondere zaken aan de orde zijn is hiervoor ruimte te vinden.

17 februari 1981.



AURORA

OCHTERDBESPBEKING op vrijdag 20 februari 1981.

Aanwezig : H.BVD - PH. BVD - PHB - HC - HD - HE - TDV - KA/C.

Afwezig : HK.

1. Kraakact ie Hi jmegen .

PHB geeft de laatste bijzonderheden. Naar verwacht zal de rechter
vandaag bevel tot ontruiming geven, hetwelk dan maandagochtend tot
uitvoering zal worden gebracht.

2. Palesti.jn.

Een in verblijvende Palest ijn is, zo meldt , in de
zeventiger jar en in Israel op grond van PLO-lidmaatschap gedetineerd
geweest* In onderzoek.

3» Panorama-art ikel over
HC attendeert op dit art ikel, waarin ook de BVD voor het voetlicht
wordt gehaald. Schokkend is het allemaal niet.

k. Agrement Oostduitse aabaasadeur,

BuZa/DKP heeft alvorens de nieuwe Oostduitse ambassadeur agr&ment
te verlenen de BVD gevraagd en of er tegen hem bezwaren war en. Dit
is een - dzz. geapprfccieerd - novum.

5. Desinforaatie.

Een Belgische parlementarier is in de zestiger jaren op conspiratieve
wijze in bezit gesteld van hetzelfde "desinfornatieve" boekje over de
NAVO als waarover het kamerlid De Vries thans blijkt te beschikken.
Roe laatstgenoende het heeft verkregen is overigens niet bekend.

6. Volkskrant .

HK en DIB hebben gisteren net twee journalist en van de Volkskrant
over de Khan-affaire gesproken. Beiden bleken goed gelnformeerd.
Het gesprek; -is in positieve sfeer -verlopen.

?• Aurora 1? februari 1981. punt 5»

De laatste twee volzinnen geven een niet geheel juiste weergave van
het standpunt van H.BVD. Gelezen dient te worden:
"H.BVD uit naar aanleiding hiervan nogmaals de wens dat de Dienst
aandacht aan de kraakproblematiek schenkt. Zeker nu er op terreurge-
bied van een betrekkelijke rust sprake is, is hiervoor ruirate te
vinden."



- 2 -

8. Yakantieregeling.

De regellng zoals neergelegd in Aurora van 9 deeember 19&0, punt 5>
stelt de betrokkenen vanwege de ingekrompen schoolvakanties voor
problemen. H.BVD is nocht ans. van oordeel, dat zij in het belang
van de Dienst in beginsel gehandhaafd moet worden. Hij verzoekt de
Aurora-deelneners en liun vervangers c. o. waarnemeis hem opgave te doen
van de gevenste vakantieperiode om te zien waar er knelpunten zijn
en hiervoor zo mogelijk een oplossing te vinden.

9. LAMID.

Naar aanleiding van de uitlating van (BuZa) dat hijin geval. van
een eventuele uitwijzing van een nilitaire attache (Aurora
13 februari 1981, punt 4) te raaken wil hebben met H.LAMID, heeft het
Kabinet onderzocht hoe de verantwoordelijkheden terzake liggen. De
voorlopige conclueie is, dat voor wat betreft de ailitaire nissie,
het primaat inderdaad bij Defensie (LAMID) lijkt te berusten.
H.BVD verzoekt het Kabinet dit onderwerp verder uit te diepen en zo
nodig DKP te consulteren. In dit onderzoek ware tevens in ruimer
verband aandacht te schenken aan de in het verleden gemaakte afspra-
ken terzake van de taakafbakening, in het bijzonder met betrekking
tot staatsgevaarlijke activiteiten gericht tegen de nilitaire orga-
nisatie.

10. Kamerovertredingea.

Twaalf kamerovertredingen in januari, een niet onbevredigende oogst
meent H.BVD.

11. Gecoamitteerden EO-exaaena.
H.BVD vindt het aantal voorgedragen kandidaten aan de hoge kant. Hij
zal zich hierover nog verstaan net HE.

12. Bijzondere Zaken Centrale.

De beschikking is in wexking getreden. H.BVD heeft met DG Politic
afgesproken dat vertegenvoordigers van BVD en BZC binnen-

kort bijeen zullen komen om werkafspraken te maken over de taakver-
deling.

13. Pirecteur BCD.

Deze komt hedenmiddag op bezoek bij H.BVD. Niet bekend is waarover hij
wenet te spreken.

20 februari 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2k februari 1981.

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

Afwezig :

1. De zaak D.G.

HC en HK geven informatie over de aanleiding tot en de realiseriog
van inschakeling van het O.M. en ambtenaren van de rijksrecherche
en de gerapo in een CR-zaak waarin mogelijk op korte termijn inge-
grepen moeten worden. Met tevredenheid wordt vastgesteld dat de
nodige medewerking blijkbaar snel en soepel georganiseerd kan worden.

2. Beaoeienis met milltaire missies.

HC heeft een gesprek gehad met H.Lamid waarbij ook de kwestie van de
bemoeienis met militaire missies aan de orde is geweest. De zorg op
dit terrein is volgens H.Lamid door zijn Minister aan hem opgedragen.
Hij is in verband daarmee ook gelntroduceerd bij Hr. . H.Lamid
vond dit een vanzelfsprekende zaak, zoals hij ook geen problemen had
met samenwerking met de BVD terzake.

3- Screening personeel ITT bedrijf.

DIB vestigt de aandacht op een onjuiste voorstelling van zaken in een
Telegraafartikel met betrekking tot een veronderstelde oneigenlijke
screening van personeel van een ITT bedrijf. Sommige personeelsleden
van dit bedrijf worden nl. in verband met nun werkzaamheden ten be-
hoeve van andere bedrijven terecht wel gescreened.

**• Vapenleverant ies .
H.BVD heeft de directeur der BCD opjbezoek gehad. Daarbij is gespro-
ken over wapenleveranties door Israel aan Iran via Schiphol.
Aangezien het hier om transit-goederen gaat levert dit formeel geen
strafbaar feit op. HK deelt aansluitend mede, dat de aan Justiti*'
verstrekte lijet met gegevens over mogelijke wapenleveranties aan
Iran of Irak, die door de BCD behandeld wordt, hoogstwaarschijnlijk
geen resultaten zal opleveren.

5« BijeenkoBst met burgemeesters.

H.BVD deelt mede dat de Minister en de SG de aanvang van deze bij-
eenkomst zullen bijwonen.

2k februari 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 27 februari 1981

Aanwezigt PH.BVD - HK - PHB - HC - DIB - HE - HTD

Afwezig : H.BVD

1. Onrust

PHB deelt het een en ander mede over de weer grootscheepse onlusten in de
aTond van 26 februari in Nijaegen en over de Nederlandse deelname aan de
demonstratie bij Brokdorf op 28 februari.
Mogelijk komen er deze dagen toch nog acties rond de NSM, waarin de CPN
een leidende rol tracht te spelea.

2. Contact met
HC nemoreert het besoek van een delegatie van en zijn contact
met de security officer voor Europa te Parijs, . Deze ontmoette hij
in de Israelieche aobassade Den Haag, waar hij ook security offieer van de
ambassade (Isr. BuZa) zag.
Er is nu een betere alerteringsregeling, waarbij geen actie genoaen wordt
voor de Dienst in het beeld is.

3. De zaak DG (RA)

Het beeld van betrokkene wordt scherper. Als er binnenkort geen actie van
zijn kant plaatsvindt zal toch tot aanhouding worden overgegaan.

4. Khan-affaire
De tweede vragenreeks van de coamissie Ter Beek bevat e&kele lastige kwesties.
Met een ervan is de Dienst geconfronteerd, nl. het verzoek oa inzage van het
E IX-rapport met betrekking tot Khan uit 1975•
Wanneer overigens ' . in 1981 of
uiterlijk in 1982 in Pakistan een aucleaire proefexplosie plaatsvindt, zal
het daarvoor benodigde aucleaire aateriaal niet via de uraniuaverrijkings-
aethode, waarbij Khan een rol speelt, verkregen zijn, maar via de plutonium-
opwerkingsaethode.

5. Vaste Kaaercoaaissie

HK doet verslag van de bijeenkoast van de Coamissie op 25 februari, waarbij
aan de orde waren: $) een brief van de Comaissie Van der Hoeven aan de
Minister over haar eigen functioneren (na een voorlopig antwoord zal nu een
aeer definitief antwoord worden gezonden), 2) het rapport van de Commissie
Herwaardering Vertrouwensfuncties (voor kennisgeving aangenomen) en 3) ««n
klacht van mevr. (griffier zal antwoorden).
Voorts had de voorzitter van de Coamissie enkele vragen over restanten van de
RAF en een eventuele subversieve kern van de kraakbeweging*

- 2 -
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6.
HK meldt nog dat de heer (van de Stichting ROM) en de heer
telefoniaeh contact met de Dienst hebben gezocht. Zij zijn aangehoord, weaeten
allerlei uit te leggen ook al was hun Terzekerd dat de Dienst geen taak had op
hun terrein.

27-2-1981



AURORA

OCHTEHDBESPREKIHG op dinsdag 3 maart 1981.

Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - PHE - TDV.

Afwezig : H.BVD.

1. DG (RR).

HC deelt mede dat geen contact meer
is geconstateerd en dat betrokkene, ter vermijding van risiko's- op

/is 2 maart/aangehouden. Hij heeft bekend. De Haagse Politie zal een pers-
bericht uitgeven.

2. Contact Hr. - BuZa. /

De Nodorlandt»f ambassadeor- te Paramaribo heeft bezoek gehad van
Hr. i die via de BuZa-lijn eteun zocht voor zijn streven naar
verbeterde sanenwerking met de Dienst. (Hr. had zich overigens
al tot H.BVD gewend). De- zond hierover een positief ge-
stelde brief aan

3 maart 1981.



AURORA

OCHTEWDBESPKEKING op vrijdag 6 maart 1981.

Aanwezig : PH.BVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - KA/C.

Afwezig : H.BVD - HK

1. BSV-order Taiwan.

2. Dodevaard.

Er ie beeloten dat er voorlopig geen grote landelijke actie zal plaats
vinden.

3» Bezoek van

**• Interview Ri.jn en Gouwe.

HD heeft met van dit dagblad gesproken over het thena "veilig-
heidsonderzoeken". Onder de kop "BVD: Het kan fout gaan" is dit in-
terview op 6 maart gepubliceerd.

5. Arreatatie D.G.

De media hebben grote aandacht aan deze zaak besteed in een taonzet-
ting die positief was voor de Dienst.

6 maart 1981.



AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinedag 10 maart 1981.

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

Afwezig :

1. Geen zichtbare effecten van de zaak D.G.

HC vermeldt, dat de Russen na de aanhouding van D.G. op de oude
operationele voet zijn doorgegaan. Kennelijk zijn zij van mening, dat
hen geen blaam treft.

2. Andere reacties.

Volgens HD hebben zich sinds de publicatie van de aanhouding van D.G.
verschillende personen geneld die meenden de aandacht te moeten ves-
tigen op vreemde situaties of gedragingen.

3« Afvijzing voor een vertrouwensfunctie.

k.

H.BVD doet in het kort verslag van de vergadering van Verkgroep
op 6 maart jl. die hij heeft voorgezeten. Een schriftelijk

verslag wordt verzorgd door H.KEB.

5« Club de Berne*
De aan de Club de Berne deelnenrtode dienaten trachten tot een totaal

/te komen overzicht/van de extrenistlsche groepingen die hun aandacht hebben.
De BVD heeft tot nu toe geen lijst beschikbaar gesteld vanwege moge-

"' lijke bezwaren tegen bepaalde opvoeringen uit politick oogpunt en
anderzijds het geringe praktische nut.
Een nu intern geproduceerde lijst lijkt toch geen problenen te geven.
HC zal aanvullen. HK kijkt ernaar.

6.

10 maart 1981.



OCHTENDBEBPHEKIHQ op vrijdag 13 maart 1981

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

Afvezig : ——

1. Herdenking voormalig PH.BVD

Aan het begin Tan de vergadering herdenkt H.BVD de heer Neervoort, die op
11 maart is overladen.

2. Problemen VNA - Marid

3. Operatic postbus

**« K wee tie met burgemeester Tan Lelyetad

H.BVD vermeldt dat burgemeester bij de Secretaris-Qeneraal
beklag heeft gedaan over het feit dat een raedewerker van de BVD hem om een
gesprek had verzocht. Hij zal deze zaak verder met de burgemeester opnenem.

5« Weteontwerp Inlichtingen- en VeiligheidsdiensteH

HK deelt mede van adm. vernomen te hebben dat het Wetsontwerp in
het Kabinet behandeld is en geen noemenswaardige reacties heeft uitgelokt.

6v Communistische burgemeester?

Hit een bespreking die hij gehad heeft met de Secretaris-Generaal vermeldt
H.BVD vernomen te hebben dat het niet aannemelijk is dat in Beerta of
Finsterwolde een communistische burgemeester zal worden benoemd»

16 maart 1981



AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 17 maart

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

Afwezig : PH.BVD.

1. Orientatiereizen Zuid-Molukkers.

HC vermeldt, dat de kwestie van de zg. Orientatiereizen van Zuid-
Molukkers naar Indonesie, waarover in de Molukse gemeenschap toch al
veel te doen is, scherpere kanten heeft gekregen door een visunweige-
ring aan de voorzitter van de Capelse wijkraad. Het visum werd
geweigerd toen betrokkene geen verklaring wenste te ondertekenen dat
hij zich verder zou onthouden van politieke activiteiten voor de RMS,
zowel in Indonesie als in Nederland(j).

2. De zaak D.G.

Er zijn verschillende reacties van Sovjet-zijde genoteerd in het
verkeer met agenten. Contact met D.G. is zowel bevestigd als ontkend.

3. Permanente Commisaie Vertrouwensfuncties en Subcommissie.

Deze commissies waarin medewerkers van de Dienst participeren, zijn
op 16 maart geinstalleerd.

k.

5- Burgemeester

H.BVD doet verslag van een gesprek dat hij heeft gehad met burgemees-
ter n.a.v. diens weigering de BVD medewerking te verlenen
in een veiligheidsonderzoek. De burgemeester is echter niet of nauwe-
lijks bijgedraaid.

6. Vergadering PQ's en CdK's.

H.BVD zal niet deelnemen aan de PG vergadering op 25 maart, vel aan
een vergadering van PG's en CdK's op 27 april onder voorzitterschap
van de Minister.

7. Gesprek met vertegenvoordigers 00 en V.

Tijdens dit gesprek van H.BVD en KCP met vertegenwoordigers van
00 en V is een studieproject ter sprake gekomen gericht op een ver-
mindering . van de sterkte van de politie met 20%. De vraag hoe een
dergelijke maatregel zou doorwerken in de ID-sector is voorgelegd aan
KCP.

17 maart 1981



AURORA

OCHTEHDBESPREKIHG op vrijdag 20 maart 1981.

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

Afwezig :

1. Komende kraakacties.

HB meldt dat het LOK voornemene zou zijn 28.3 tot landelijke kraak-
dag uit te roepen als protest tegen de leegstandwet. Volgens &en
nog onbevestigd bericht zou men ook woningen van Kamerleden willen
binnendringen (Op dit laatste bericht wordt geen actie genomen tot
bevestiging verkregen wordt).

2. Rapport beinvloeding.

Een rapport van de Dienst over de politieke belnvloeding wordt door
hr. (BuZa) herschreven voor verder gebruik. Afg»wacht moet
worden of het daarmee zijn impact niet verlieet.
Ook over gebruik van het oorspronkelijke rapport wordt gedacht
(Min. BiZa, Kamercommissie?).

3. De zaak P.G.

Met hr. is over de stand van de zaak G. gesproken. Er is niet
voldoende aanleiding voor een PNG-verklaring. Wei zal de Sovjet-
ambassadeur adsschien t.z.t. met betrekking tot de diplomaat in
kwestie een "wenk" worden gegeven.

4. Vergadering met burgemeestere en HP's.

H.BVD acht deze vergadering geslaagd. Er zal nader worden bezien
in welke vorm de deelnemers een verslag kan worden gezonden.

5. Agenda.

25 maart 1981 - mogelijk toch deelname H.BVD aan PG-vergadering.
(HB, HC, HD zullen bezien wat daarvoor relevant is),

7 april 1981 - Hr. , ambassadeur te Moskou, op bezoek.
april 1981 - bijdragen voor Panorama bij HK.

Kamerovertredingen: 9 (O.

20 maart 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2k maart 1981

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KB - HC - HD - HE - HTD - KA/C

Afwezig : HK

1. Chinese Ambaeeade

2. Polen

De situatie is uiternate zorgvekkend.

Wijlen John Hollis, van 195*f tot 1965 hoofd M.I. 5, zou volgens berichten in
de Engelse pers een agent van het KQB zijn geweeet. Er is, zo vernam H.BVD
van welingelichte zijde, inderdaad een onderzoek geweest naar dit heeft niet
geleid tot de vaststelling dat Hollis voor de Sovjets gewerkt heeft. Nocbtans
wordt het dzz. nuttig geacht eens na te gaan welke zaken gecompromitteerd
zouden kunnen zijn*

Tass-correspondent

5. Dodewaard

Het personeel van de centrale is de toestand zat en lijkt van zins het recht
in eigen hand te nenen.

6. Enschede

H.BVD zal burgemeester op diens vcrzoek een brief zenden n.b.t. de
verstrekking van bevolkingsgegevens.

24.3.1981.



AURORA

OCHTENDBESPSEKING op vrijdag 2? maart 1981.

Aanwezig : H.BVD - FH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - KA/C.

Afwezig : HK.

1. M.I. 5.

Mrs. T^tcher heeft in het Lagerhuis verklaard dat de tegen
Sir Roger Hollis ingebrachte beschuldigingen (zie Aurora 2if.3t punt
ongefundeerd sijn. Hieraan verbond zij wel de mededeling dat een
speciale commissie belast zal worden met het doorlichten van K.I. 5

2.

heeft gistermiddag op zijn verzoek een onderhoud gehad met
Minister Van der Klauw. De aanleiding hiertoe is niet bekend; wel
staat vast dat de affaire ter sprake
is gekomen.
HC heeft hierover hedenmorgen een gesprek met de heer van BuZa.

Aanstaande maandag gaat de opleiding nieuve stijl van start. De CvO
heeft zich verenigd met het ontwerp-reglement , zodat dit dezer dagen
de Minister ter bekrachting kan worden aangeboden.

4. Bevordering hoofdambtenaren.

PH.BVD deelt mee dat de bevorderingstermijn voor hoofdambtenaren vast-
gesteld is op twee jaar. Slechts in bijzondere gevallen - bijvoorbeeld
een aanstaand f.l.o. - kan van deze termijn worden afgeweken.

5« Ambts- e.g. dienst jubilea.

CvO heeft gevraagd raeer aandacht aan ambts jubilea te besteden. De
Aurora-deelnemers menen daarentegen dat in brede kring de wens leeft
meer aandacht aan dienst jubilea te schenken. Het onderwerp heeft de
aandacht van HPZ.

6, Noodvernietiging.

H.BVD doet nogmaals een dringend beroep op alle Aurora-deelnemers zorg
te dragen voor een grondige sanering van de archieven en andere gege-
vens bestanden. In de loop van dit jaar meet deze sanering haar beslag
hebben gekregen. H.BVD overweegt een - eventueel permanente - "veeg-
ploeg" in het leven te roepen ter controle op de uitvoering.
Voorts beveelt H.BVD een strikte naleving van de terzake van het ge-
bruik van de xerox-apparatuur geldende regeling.

?• Bijzondere Zaken Cent rale.

De heer , H.I. P. te Amsterdam, is aangewezen als hoofd van d
BZC.

2? maart 1981.



OCHTEMDBKSPRBKIliQ op dinsdag 31 •aart 1981.

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

Afwezig t — ---

1. Sewjet-aabassadour bij Mia. BuZa.

Het is bokond geworden, dat do affaire do reornaaaste reden
is geweest roor het beeeek ran do Sowjet-aMbassadeur aan do Miaister
ran BuZa. Zija protest is eehter in hot water gorallen doordat do
Minister nog niet Tan do caak op do hoogto was*
OTorigoas be* ft do aabassadenr la ten wet en orer goode inforaatle te
besebikkon oror te Torwaehten aanslagea ran (b.r. Afghaanso) terroris-
ten tegoa Sowjet-Tostigiagoa.

2. PitwUginic TasilyoT.

Op oarorklaarbaro wijee is do stillo witwijziag ran Tasilyer av ia
do per s gokoaoB (MBC 28.3).

3. Dioasttebiloa.

la Aurora dd. 27 aaart is sprako raa aabts- OB dienst jnbilea. lader-
daad echter bee ft do CrO gerraagd j«ist »eer aaadaoht aaa dienst Jubi
lea to sohenken.

31 *aart 1981.


