AURORA.

OCHTEHPBESPREKIHQ op Trijdag 2 juli 1982

Aanvezig: HBVD - PHBVD - HK - HB - PEG - wnd. ED - HE - HTD
Afwezig > ——

1. Yergadering orthodoxe CPU 'era
De deelname aan deze op 1 juli gehouden vergadering was met ca. 100 Baa
groter dan was verwacht. Er komen 'stellingen voor Terdere discussie1 . la
het najaar komt sen opnieuw bij elkaar.
2. WDM
Het lijkt erop, dat de zaak tegen de aangehouden WDM 'era reel minder sterk
is dan aanvankelijk is geneend, ondanks de verlenging Tan de voorlopige
heohtenia met 30 dagen. Het outbroken van een rubr leering op de ontrreemde
stukken geeft probleaen.
3. Aesen

Het is nog steeds onrustig onder de Moltikkers in Aasen. Er heeft een demonstratie plaatsgevonden tegen de politie-aanpak van de recente ongeregeldheden en de CdK is persoonlijk bedreigd.
in KBI
De minister heeft het plan gehad een persbericht te doen uitgaan met een
dementi voor wat de betrokkenheid van de BVD betreft bij de door KBI gewraakte Toorlichting. Gezien de betrekkelijk geringe public it eit die aan de
zaak gegeven ia, ziet hij daarran echter af«
Qesprek HBYD • Directetur HOD
H.BVD heeft op 1 juli jl. een gesprek gehad met de directeur Tan de Hijka
Qeneeskundige Dienst over een in de BSD verspreide oirculaire van de
dienstcommissie, waarin het personeel wordt opgeroepen er melding Tan te
maken als zou blijken dat de BVD tegen het verbod Tan de minister in Teiligheidsonderzoeken wenst in te stellen*
H.BVD heeft ertegen geprotesteerd, dat dit bij een zusterdienst kan gebeuren en enige element air e voorlichting gegeven. De directeur krijgt nog een
brief.

2 juli 1982

OCHTEMDBEfiPHEKIHQ op dinsdan 6 juli 1982.
Aamresig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - HTD.
Afvesig

:

1. PHQ-Terklarinit Bueaiaohe HandelaTertegenvoordigera.
De Miniater Tan Buitenlandae Zaken heeft de PNG-Terklaring pnbliekelijk toegegeTen. Er is enig •eningarerachil geweeat met Bnitenlandae
Zaken OTer de vijze vaarop de gedeeltelijke ontdekking Tan deee eaak
door de pera diende te vorden opgeTangen.
2. De Qooise matraque alaat toe.
Samenverking Tan enkele Gooiae politiekorpsen heeft ertoe geleid dat
drie leden Tan het BAF/HL zijn ge&entifieeerd en aangehouden.
3. Onkruit beset PMC-bunker.
Onkruitleden hebben het plan gehad in de nacht Tan 6 op ? juli een
aantal BB-bunkera en een PMC-bunker te beeetten. Alleen de besetting
Tan een PMC-bunker te Kloetinge (Zeeland) is gealaagd.
k. Aanslag MAF.

Ben groep, cich noemend Militant Autonomen Front heeft een bomaanslag gepleegd tegen het gebouw Tan de dienat herhuiSTeating te
Amaterdam. Nadere gegeTena OTer de groep ontbreken.
5. Orthodoxen in de CPU.
Er blijkt cich in de CPH een tweede groep orthodoxen te Tormen rond
. Deze groep zou ook contact coeken net nitgeatoten CPU-era
in vie men geeatTerwanten Termoedt.
6. LOW.
De LOrJ in spionageeaken, mr.
LOrJ in terreureaken (i.p.T. mr.

, ia teTena aangeveeen ala
).

7. Qeeprek H.BVD/PH.BVD met Miniater,
H.BVD en PH.BVD cnllen de Miniater apreken op 13 juli. De Aurora
vordt die dag gehouden na hun terngkeer.

6 juli 1982.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 .1uli 1982

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

1. Naaleep bunker-affaire
De Korpschef van gemeentepolitie te Renkum blijkt zich niet aan de afspraken
te hebben gehouden die met betrekking tot de Onkruit-acties waren gemaakt.
De Korpschef te Arnhem, die ongewild bij de fout betrokkezx raakte, is daarover zeer ontstemd. Evenzo de BVD.
H.BVD zal de Korpschef hierover aanspreken.
2. HTIB
HB vermeldt, dat in december jX. vijf Turkse asielvragers met valse paspoorten
zijn binnengekomen, met het doel de HTIB te versterken. Twee daarvan zijn intussen actief in de FNV.

HC heeft bij Buitenlandse Zaken vernomen, dat de Russen gepolst hebben of
Popov naar Nederland zou kunnen terugkeren. Popov is persona non grata, echter
niet vanvege inlichtingenactiviteiten*
*• Pitwi.izing uit Belgie

5. Aasen
In Assen is op 9 juli opnieuw een aantal Molukkers in de ex-Goheba sfeer aangehouden. Tot dusverre heeft een eerder gearresteerde bekend op een politieauto te hebben geschoten*
Er is ook een gijzelingsplan gevonden*

6.
HK heeft contact gehad met de Landsadvokaat over het uitblijven van een beslissing van de rechtbank met betrekking tot het voorlopig getuigenverhoor.
Verondereteld wordt dat het geen eenvoudige beslissing is*
7. De Vaste Comnissie
Mr.
, de griffier van de Vaste Commissie, heeft aan HK meegedeeld dat
de Commissie op 2*f augustus vergadert met de voorzitter van de vakcentrales
op him verzoek over het personeelsbeleid bij de I. en V,-diensten (met name
de IDE).
De Cie heeft op haar verzoek een gesprek gehad met de jonge mevr.
,
die de kwestie
in de publiciteit heeft gebracht. Mevr.
heeft haar bekende verhaal nog eens gedaan, kritisch aangehoord door de
Commissie*
De Commissie heeft in onze richting enkele aanvullende vragen.
- 2-

- 2-

8. VS - Iran Tribunaal

9, Qesprak HBVD - Secretaris-Generaal
Op 7 juli 1982 heeft HBVD gesproken met de Secretaris-Generaal. Onder «eer
heeft hij diens steun gevraagd in de slepende kwestie van de interne verhuizing/
verbouwing*
Ook heeft hij gesproken over de interne gang van zaken op net departement waar
het BVD-zaken betreft.
1O. Invoering Arbeidsomstandighedenwet
In het CVIN is gesproken over de vraag of een kleine werkgroep zich niet zou
meeten buigen over het stuk "arbeidsomstandigheden bij I. en V.-diensten" om
vervolgens contact te zoeken met de interdepartementale commissie die binnen
het kader van de voorbereiding van de arbeidsomstandighedenwet het overheidsdeel voor haar rekening neemt.
Besloten is dat de BVD het initiatief neemt tot een onderlinge praatgroep,
KCPII zal sonderen bij de zusterdiensten. Mogelijk zal daarna gewerkt worden
onder leiding van HPZ,

9 juli 1982

OCHTENDBESPREKING op dinedag 13 Juli 1982
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - PHB - HC - HD - PH£ - HTD
Afwezig : —-

COPIE GEZONDEN AAN: HACD - EFID - HG - HPZ - HSBP
(B.U.T. punt 2).

1. Qesprek Minister - Dienstleiding over de CPN
De Dienstleiding heeft hedenmorgen met de Minister en de SecretarisQeneraal gesproken over de activiteit

van de BVD in de sfeer Tan de

CPN tegen de achtergrond van de afgebroken besluitvorningaprocedure
in de periode van Minister Van Thijn*
H.BVD deelt mede dat de Minister net volgende heeft besloten:
De Minister zal aan de Vaste Commisaie een brief zenden, waarin deze
wordt nitgenodigd voor een gesprek, eind augustus. De Minister zal de
Commissie dan mededelen, dat hij op grond van zijn eigen orertuiging
en op grond van de inzichten van zijn naaste medeverkers heeft besloten de BVD op te dragen haar activiteit aet betrekking tot de CPN
voort te zetten, zij het op beperktere schaal en met terughoudendheid.
De overwegiugen Tan de Minister betreffen het karakter Tan de CPN ala
zodanig en meer in het bijzonder de ontwikkeling Tan een orthodoxe
stroming in de partij (die in elk geval op zichzelf al reden zou zijn
geweest voor observatie).
H.BVD zal met de leiding Tan B nader spreken over de wijze waarop en
de mate waarin de activiteit met betrekking tot de CPN (toeh aanzienlijk) zal worden verminderd,
Hij heeft de Minister gelnformeerd over de huidige aanpak op grond Tan
de besluiten Tan Minister Van Thijn, die nu feitelijk buiten working
worden gesteld en kondigt aan dat de kwantiteit aan werk

met betrekking

tot de CPN zal worden omgezet in activiteit die vooral kwalitatief Tan
belang zal zijn*

- 2-

- 2-

2. De Ombudsman
De Minister is met de Dienstleiding van mening dat niet de Ombudsman
een nu bij hem gedeponeerde klaoht over de Dienst moet behandelen, zulks
op grond ran art* 19 van de Vet op de Ombudsman (reden Tan veiligheid
ran de Staat).

13 Juli 1982.

AURORA
SCSSS8C

OCHTENDBESPREKIHQ op vrijdag 16 juli 1982

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - PEE - HTD
Afwezig i ——

HC dealt made, dat op hat verzoek om toelating ran Popov in ons land waarschijnlijk afwijzend zal worden gereageerd, zulks op grond Tan een notitie
onzerzijds aan Buitenlandse Zaken.
2. Asaen
Onder wear nienwe arrastantan bevindt zich ook S. Formes, die zioh vrijwillig heeft gemeld.
Da pars blijft zoeken naar da achtergrond van da beweringen ootrent bestaande gijzelingsplannen.
Mogelijk zullen kamervragen worden gesteld.
Crypto-apparatuur E XIII
PEE maakt melding van de afronding van de installatie van crypto-apparatuur
in £ XXII-wagens en betuigt zijn tevredenheid over de werking hiervan en
over de inzet van TD.
De Ombudsman
De Stafafdeling CZW heeft de Minister een nota doen toekomen met betrekking tot de door ons aan hem voorgestelde aanpak van het verzoek van de
Ombudsman om inlichtingen (klacht
)•
CZW biedt de Minister enkele contra-overwegingen aan.
5. Minister Van Miarlo gee ft stukken uit handenC?)
Volgens de LOvJ
heeft Minister Van Mierlo opdracht gegevan de stuk
ken waarom het in de WDM-zaak gaat, aan de verdediging af te geven* Ook
zou hij akkoord gaan met het voorstel het Zweedse instituut SIPRI om een
centra-expertise te vragen,
HK heeft de LOvJ ingelicht omtrent het karakter van SIPRI.
De LOvJ zal actie nemen.
16.7.1982

AURORA

OCHTENDBESPHEKIHG op dinsdag 20 .lull 1982.
Aanwezig : PH.BVD - PHB - HC - HD - PEE - TDV - KA/So.
Afwezig

: H.BVD - HK.

1. Verhouding CPN/CPSU.
Bij het International Department ran de CPSU zou enige onrust zijn
ontstaan over de ontwikkelingen binnen de CPN.De pogingen Popov h.t.l.
geaocrediteerd te krijgen zouden hiermee rerband kunnen houden. De
vraag rijst dan ook of de SoTjets, indien Popor de toegang tot one
land wordt geveigerd, iemand met een soortgelijke achtergrond en
kennis Tan de Nederlandse politick zullen zenden. Tijdens het bezoek
Tan Hoekstra aan China is gesproken oTer een meer afstandelijke houding Tan de CPN ten opzichte Tan de CPSU. Dit betrof met name de
politick ten aanzien Tan de Tredesbeweging.
2. Tsjechische Aabassade.
De Nederlandse Ambassadeur te Praag zou hebben Ternomen dat de
Tsjechen Tan plan zijn het personeelsbestand Tan hun ambasaade in
Den Haag drastisch in te krimpen. Momenteel zijn er tien plaatsen
vacant vaaronder die Tan enkele 10's.

/af

3. Buitenlandse Zaken Taria.
- Buitenlandse Zaken heeft nog niet beslist orer de toelating Tan
PopOT.
- Buitenlandse Zaken is dezerzijds op de hoogte gesteld Tan de wat
merkwaardige plannen Tan de Poolse attache.
om gastarbeiders
uit zijn land bij de Hoogovens geplaatst te krijgen.
- De SOTjet ambassadeur
heeft Buitenlandse Zaken door een
nota op de hoogte gesteld Tan de noodzaak de ambassadestaf met
twaalf personen uit te breiden.
- De SoTJets zouden willen/zien Tan een consulaat te Rotterdam indien
bij de in die stad werkzame jointTentures drie SoTjet directeuren
worden toegelaten.
*f. Circulaire auto's en cafe's.
De in nogal krasse bevoordingen gestelde circulaire betreffende het
parkeren Tan auto's en bezoeken Tan cafe's in de naaste omgeTing
Tan de Dienst zal eerst uitgaan indien blijkt dat er sanetie mogelijkheden bestaan met betrekking tot de gewraakte gedragingen.
5- Circulaire Terplichtingensto-p.
De Terplichtingen stop blijkt niet allem betrekking te hebben op de
deelnemingskosten Tan seminars etc. maar ook op de reis-en verblijf-_
1 kosten Tan dergelijke evenementen. Dit leidde ertoe dat de Dienst
moest bedanken voor een uitnodiging om gratis in de V.S. een bijeenkomst op beTeiligingsgebied bij te wonen. In plaats Tan een dienstmedewerker zal nu een Tan de relaties bij de Industrie de bijeenkomst
bezoeken. De Trees wordt uitgesproken dat de Dienst in een isolement

- 2-

- 2-

komt. Bovendien rijst de Traag of Binnenlandse Zaken de circulaire
niet beperkter uitlegt dan de andere departenenten. PH.BVD vijst op
de escape-Bogelijkheid indien het functioneren van de dienst op onaanTaarbare wijze wordt gehinderd.
6. NEVESBU.
ED wijst op de wenselijkheid dat erentuele contacten Tan B net de
beer
Tan NEVESBU yia D lopen. Dit is de gebruikelijke gang Tan
zaken bij contacten Tanuit de B- en C-sfeer Bet beTeiligde bedrijTen.
7. De Cheltenham-affaire.
Bij de Cheltenham-affaire zouden geen Nederlandse gegeTens betrokken
zijn. TDV oTerweegt niettemin naTraag te doen of er Nederlandse gegeTens
op het gebied Tan het technische inlichtingenwerk zijn gecompromitteerd.

20 juli 1982.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op Trijdag 23 Juli 1982.
Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - PHE.
Afwezig

: H.BVD - HTD.

1. Schoning rapportenbestand bij NATO.
Van het NOS is een lijst ontvangen bevattende titele ran rapporten
die in de afgelopen 2O jaren door de rerschillende diensten aan NATO
zijn gezonden. Daarbij is verzocht te bezien weIke rapporten intussen
kunnen worden gederubriceerd.
Afgezien van het feit dat het nogal vat werk kost OB dit na te gaan
(vaarmee een aanvang is gemaakt), wordt in Anrorakring opgemerkt dat
er vragen rijzen over beheer en toegankelijkheid ran de gederubriceerde rapporten die niet alleen bij NATO liggen, oaar Taak in tientallen exenplaren over de NATO-landen zijn rerspreid.
2. Aanslag Turkse coneul-generaal.
De gearresteerde dader heeft toegegeven Armenier te zijn. Hij heeft
een Turks paspoort. De aanslaf is geclaimed .door de Red Armenian Amy,
nogelijk een andere naam voor AZALA.
3. SpyJet-protest.
Van de zijde van de HA is bij Buitenlandse Zaken geprotesteerd tegen
de publiciteit n.b.t. de recente uitwijzing van twee Russen. Buitenlandse Zaken heeft gesteld dat de regering daar buiten staat.
^. Syrische belangstelling voor Joodse parlementariers.
De Syrier Barazi, hoofd Tan het Bureau van de Arabische Liga in
Den Haag, heeft van de Syrische ambassade te Brussel het verzoek ontvangen een lijst te naken met nanen van Joodse parlementariers in
Nederland en hun opvattingen.
Intern wordt nader orerwogen wat met dit bericht meet .worden gedaan.

5. Verbouwing.
PH.BVD deelt mede op 21 juli Tan de Secretaris-Generaal te hebben
vernomen dat er geen financiele belemmeringen meer zijn en hoopt dat
op niet al te lange termijn met de interne verbouwing kan worden
begonnen.
23 juli 1982.

AUHOKA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 27 .lull 1982.
Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE.
Afvezig

: H.BVD - HTD.

1. Opnieuv wapentraneport t.b.v. de IRA?
Een "gevolmachtigd minister van Liberia" onderzoekt kennelijk mogelijk
heden roor een vapentransport. Hij heeft daarvoor een lerse eigenaresse Tan een containerbedrijf te Rotterdam benaderd. Het zou OB een
miljoenenorder gaan.
2. MolukkerB.
HC signaleert enkcle aetiriteiten in de Molukse geaeenschap waarbij
herinnerd wordt aan acties in bet verleden. Hij acht ze eebter Tan
geen of weinig betekenis (20 o.a. de Tondst Tan een brief in de trein
Den Haag - Gouda oTer een treinkaping).

3.
HD kondigt de aanhouding aan in een caak waarin het Terbod tot uitToer Tan strategische goederen is oTertreden. Wellicht zal blijken
dat
daarbij betrokken is.
4. Legjng Mr.
Op 28 juli te 10.00 mir sal Mr.
Toor een klein gehoor Tan de
Dienst spreken OTer de situatie in het Midden Oosten.
Informatie bij CF.

2? juli 1982

AURORA

OCHTENDBESPREKIMG op vrijdag 50 Juli

1982.

Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - HC - wnd. HD - HE.
Afwezig

: H.BVD - HTD.

1. Aanslag op P.T.d.A-kantoor Amsterdam.
Volgens een nieuwsbericht is door het Militant Autonomen Front (MAT)
een kleine bomaanslag gepleegd tegen dit kantoor uit onvrede over het
woningbeleid van deze partij.
2. Veiligheidsmaatregelen na arrestatie Araenier.
Aangezien de arreetatie van de Arnenier, betrokken bij de mislukte
aanslag op de Turkse consul-generaal, de mogelijkheid oproept van
waarschuwende acties of wraakoefeningen Tan de kant Tan Armeense
terroristen, is in de sfeer Tan overhead zovel ale bedrijfeleven het
een en ander gedaan aan Toorlichting en beveiliging, D is daarbij betrokken.
Met name de KLM is een kvetsbaar object.
3» Brief Minister aan Nationale Ombudsman.
Nadat de kwestie Tan de beToegdheid en de opportuniteit Tan het optreden Tan de Nationale Ombudsman in zaken de BVD betreffende in
nota's Tan de Dienst en Tan departementsjuristen is becommentarieerd,
heeft de Minister nu aan de Ombudsman een brief gezonden vaarin hem
wordt medegedeeld, dat hem in de Toorliggende klacht (
) geen inhoudelijke informatie wordt Terstrekt i.T.m. het belang Tan de Staat,
maar dat de Vaste Commissie wel informatie zal kunnen krijgen wanneer
ze daarom verzoekt.

39 juli 1982

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 3 augustus 1982.
Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. ED - HE.
Afwezig

: H.BVD - HTD.

1. Affaire Molnkkers te Assen.
De Toorlopige hechtenis van de 1O aangehouden Molukkers is met maximaal JO dagen verlengd. Tegen alien zullen dagvaardingen worden uitgebracht wegens poging tot doodslag of medeplichtigheid.
2. Contact met Poolse werknemer renovatie aabassade.

3. Interdepartementale Werkgroep Warschaupakt Handelsscheepvaart.
Het betreft hier een werkgroep ingesteld n.a.v. een NATO-aanbeveling
ter observatie van bewegingen van Warschaupakt handels- en visserijschapen, some uitgerust voor spionage-doeleinden. (Hoe het met de
oprichting van zulke werkgroepen in andere NATO-landen staat is niet
bekend).
De werkgroep kent een sub-werkgroep binnenland, waarin vertegenwoordigers Tan o.a. Verkeer en Waterstaat, Financien, Defensie Bitting
hebben die nu kennelijk zoeken naar uitbreiding van de sfeer van medewerkere in de richting Tan loodswezen, havenmeesters, douane, Staf
Civiele Verdediging, MAKID, BVD.
Verzameling van gegevene zou mede plaatsvinden net het oog op tijden
van spanning en oorlog.
, die in de werkgroep zit, heeft zich op verzoek tot de
BVD gewend (HK) met de vraag of de Dienst interesse heeft in deelnamei
PH.BVD en HC achten het een interessante zaak maar menen dat van
Dienstwege weinig zal kunnen worden bijgedragen.
HK zal om nadere informatie contact opnemen met
, DG Scheepvaart en Maritiene Middelen van Verkeer en Waterstaat, die voorzitter
is van de werkgroep.
k. ElX-onderzoek bekend geworden bij
Journalist
heeft zich als BVD-medewerker gepresenteerd bij een
inwoner van Amsterdam, nadat hij kennelijk informatie had gekregen
over een
onderzoek naar de echtgenote van deze persoon.
Aan de advokaat van de Amsterdamner die zich tot ons (HK) wendde om
opheldering, is gezegd dat het blijkens opgegeven telefoonnummers
om de journalist
ging.(Had eigen naan en tel.nummers
Dezerzijds is de voorbereiding van de benadering gestaakt. Over de
wijze waarop
ingelicht is over het
;onderzoek bestaat
wel vermoedens.
3 augustus 1982.

AURORA
======

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 6 augustus

1982.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - PHC - wnd. HD - BE.
Afwezig

: B.BVD - HTD.

1. Bezoek Prins Philip.
De komende week zal Prins Philip one Ian* bezoeken in vcrband net
een paardenfestijn. De Britse ambassadeur zet kennelijk grote druk
op de beveiliging van dit bezoek, waarvan wij gewaar worden via
Mr.
.
2. Interdeparteaentale Verkgroep Warschaupakt-scheepvaart.
HK heeft met voorzitter
gesproken die veel verwacht van de
BVD-inbreng. HK heeft hen wat dit betreft enigszins ontnuchterd en
gesteld dat de Dienst bereid is op voorlopige basis aan vergaderingen
deel te nemen.
Na terugkeer Tan CR zal verder met
worden gesproken v66r de
eerstvolgende vergadering op 10 September.

6 augustus 1982

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1O auguatus 1982

Aanvezig: PH.BVD - HK - HB - EC - wnd. HO - PHE
Afwezig : H.BVD - HTD

1. Gjjzelingsactie door Armeniers te Ankara
EC ziet enige relevantie in verband met de arrestatie van de Armenier te
Rotterdam. Afgezien Tan geruchten over een plan om een KLM-toestel te kapen
is door de Armeense organisatie die zich voor de aanslag te Ankara verantwoordelijk stelt, een ultimatun van zeven dagen gesteld aan alle regeringen
die Armeense terroristen gevangen houden.
2*

Papoea* a
HC vermeldt een brief van de Nederlandse ambassadeur te Djakarta over de bezorgdheid van de Indonesisehe regering over de toenemende mate van organisatie van de Papoea1s in Nederland en hun solidariteitsverklaring met de
guerilla*s in West Irian.

3«

ID-conferenties
PHE deelt mede, dat de uitnodigingen voor de ID-conferenties de deur uit
zijn.

4. Vaste Commissie
Vandaag spreken de vertegenwoordigers van de bonden met de Vaste Commissie
over de personeelsproblematiek bij de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,
in het bijzonder bij de IDB.
HK heeft vernomen dat men van plan is een persconferentie te houden wanneer
het gesprek onbevredigend verloopt.
5. Taakscheiding BVD - CRI
Het gesprek over de taakscheiding, dat rechtstreeks met de CRI niet is kunnen worden afgerond, is na interventie H.BVD - DG/Pol.Just. nu hervat tussen
een vertegenwoordiger van Justitie en (HK)/KA/C.
6. Bezoek H«BVD c.s. aan Washington
PH.BVD verzoekt om onderwerpen ter bespreking tijdens dit bezoek, dat in
September zal plaatsvinden.

10.8.1982

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 13 augustus 1982
Aanwezig: PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. HD - HE
Afwezig : H.BVD - HTD

1.

Bespreking beveiliging transport nueleair afval
Op 2k augustus vindt bij Ministerie Binnenlandse Zaken een bespreking plaats
•et tal van functionarissen »et gemeentelijke en provinciale verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het e.k. transport Petten - Den Helder. Ook
de BVD is nitgenodigd.
(n.b. deze bespreking van 12.00 - Hf.OO uurj 1^.00 uur voorbespreking
Minister - HBVD voor Vaste Commissie; 15.00 uur Vaste Commissie).

2.

"Mysterieuze" PLO-vergadering
De volgens enkele persberichten "mysterieuze" PLO-vergadering, vorige week
te Kijkduin gehouden, is een door
voor alleen in Nederland woonachtige Palestijnen georganiseerde, bpenbare vergadering geweest, ook door vertegenwoordigers van de ID bijgewoond. Er waren ca 5° deelnemers, geeu diplomaten. Slechts was ook uit Parijs Dr.
aanwezig.

3«

Identiteit aantal Armeniere vastgesteld
Het politiele onderzoek naar de identiteit van de medeplichtigen van de in
Rotterdam gearresteerde Armenier Caanslag Turkse consul-generaal) heeft geleid tot nog vier identificaties.

4, Qeen Pakistaanse bom?
Volgens een bericht van
heeft president Beagan op verzoek van de
Engelse regering tijdens een ontnoeting met president Zia van Pakistan gewaarschuwd tegen de vervaardiging van een A-wapen. President Zia heeft betoogd slechts vreedzaan kerngebruik te beogen en daarvoor zelfs geen
proefexplosies voor te bereiden (Zover is hij in verklaringen nog nooit gegaan).
5. Besprekingsconcept voor Hota BYD - CPN
Het concept voor een nota voor de Minister (met het oog op de bespreking
met de Vaste Commissie op 2*t augustus) is gereed en voor commentaar gedistribueerd. Afhankelijk van de beslissing van H.BVD kan worden afgerond.
6«

"Mededelingen Bezoekers Communistische Landen"
De tekst van deze folder zou volgens de wensen van Minister Van Thijn
enigszins worden gewijzigd. (Dit betrof slechts enkele zinnen uit de in^eiding). Een wijzigingsvoorstel van HSBP zal door de D-leiding worden bezien.

13.8.1982

AURORA

OCHTENDBESPBEKIHG op 17 augustua 1982
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - KA/C
Afwezig : HK

1. CRI
De samenwerking met CHI verloopt de laatste tijd lets stroever dan voorheen.
Kennelijk is de CRI-leiding niet erg gelukkig met de gang van zaken rond de
totstandkoming van het protocol.
2.

Oostduitee bclangstelling voor werklozen
Volgens het Westduitse Ministerie van Binnenlandse Zaken concentreren de
Oostduitsers zich bij de werviug van agenten op de vele werklozen die via
advertenties in dagbladen een baan zoeken, aldus De Telegraaf in een artikel op de voorpagina.

3. Embargogoe deren
Blijkens een C-operatie zijn nu ook de Folen actief op het terrein van
embargogoederen. In casu gaat het - kennelijk op instigatie van de SowjetUnie - om de jongste generatie computers*
k*

Bezoek Koningin Beatrix aan *s-Hertogenbosch
Koningin Beatrix en Prins Glaus zullen aanstaande zaterdag een Zuidmolukse
kerk in 's-Hertogenbosch openen. De Dienst is niet betrokken bij de beveiliging; men verwacht geen moeilijkheden.

5»

Beveiliging; Joodse instellingen
In een reactie op de recente aanslag op een Joods restaurant in Parijs
heeft Burgemeester Polak verklaard, dat er naast een extra bewaking en
surveillance van Joodse gebouwen een verscherpte activiteit van de inlichtingendienst nodig is, aldus De Telegraaf, H.BVD viudt hierin aanleiding
BOA op te dragen zich ter zake te verstaan met de ID.

6. Bezoek ambassadeurs
2k augustus

-

25 augustus

- Mr.

17.8.1982

Mr.

, afflbassadeur te Boekarest
, ambassadeur te Cairo.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 20 augustus 1982.
Aanweeig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HID.
Afwezig

:

1. Iranezen pro en anti-Khomeini.
In Rotterdam heeft een schietpartij plaatsgevonden tussen een pro en
een anti Khomeinist. BVD, CRI en Politic Rotterdam kijken ernaar. Het
schijnt, dat kleine anti -Khomeini groepjes uit Frankrijk en proKhomeini groepjes uit West Duitsland in Nederland aanwezig zijn.
2. Nucleair afTaltransport.
In de nacht van 19 op 20 augustus heeft bij verrassing al een transport plaatsgevonden, dat (dus) slechts in geringe mate gehinderd werd.
3. Bezoek ran Nederlandse Ambassadeur te Cairo*
De Nederlandse Ambassadeur te Cairo, Mr.
, heeft H.BVD bezocht
op 18 augustus n.a.v. het uitlekken Tan de prive-reis van de Koninklijke familie naar Kenia. Verondersteld wordt kennelijk, dat het berieht over een tussenlanding in Cairo door de schuld ran de ambassadeur wereldkundig is geworden. De BVD zou "het lek hebben getraceerd".
H.BVD heeft te kennen gegeven dat de Dienst in deze zaak noch bij het
lekken, noch bij de opsporing ran het lek betrokken is geweest.
*f. Yoorlichting over de Dienst.
Af en toe bereiken de Dienst verzoeken om voorlichting (bv. in de
vorm van lezingen) uit de kring van de vaste relaties, maar ook van
daarbuiten.
Aangezien verzoekers op verschillende wijzen wordt tegemoet getreden
acht H.BVD het gewenst dat er een centraal opvangpunt komt en vervolgens een consequente behandeling van de aanvragen.
Bij rondvraag in Aurorakring wordt opgemerkt, dat in de Commissie
van Advies Opleidingen dezelfde gedachte is opgekomen.
H.BVD wil het rapport daarover nog eens zien.

20 augustus 1982.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2k augustus 1982.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KB - HC - HD - PHE - HTD.
Afwezig

:

1. Aanslag Ankara.
HC meldt dat bij de CRI meer zekerheid is ontstaan over het felt, dat
de aanslag in Ankara tegen de KLM gericht is geweest. De plaats van de
aanslag in de vertrekhal deed dit al vermoeden. Nu IB gebleken dat
een gearresteerde dader een "neef" is van de te Rotterdam gearresteerde Armenier.
Een vraag is, waarom de Dienst vooraf niet vernomen heeft wat omtrent
een bedreiging kennelijk bekend is geweest.
2. Zoon van oud-medeverker van de Dienst.
Het contact van deze zoon met de RA na een even merkwaardig nachtelijfc
telefoongesprek met de Dienst, zou volgens betrflkkene slechts gediend
hebben on de Dienst sneller interesse in hem te doen krijgen. De
zaak wordt nog verder onderzocht.
5. Lek m.b.t. reis Koninklijke familie naar Kenia (zie Aurora 20/8).
De journalist die over deze reis heeft bericht, zou zijn informatie
gekregen hebben "tijdens een ontvangst op de Nederlandse ambassade
in Cairo" toen hij daar was i.v.m. het bezoek van Minister Van Agt.
(Van wie is niet duidelijk). Hij heeft van zijn wetenschap doen blijken aan het Hoofd van de Veiligheidsdienst Koninklijk Huis, die geklaagd heeft bij Buitenlandse Zaken.
Mr.
was dus bij H.BVD aan het verkeerde adres. Hij had bij
het Hoofd van de Veiligheidsdienst Koninklijk Huis moeten zijn.
k. Agenda.
2k augustus
6 September
10 - 29 September

2k augustus 1982

- Vaste Commissie (over de CPN).
- Bezoek van Hoofd
- Vertrek van H.BVD (met HB en H.SBP) naar de VS.
H.BVD bezoekt ook Canada.
s.v.p. onderwerpen ter besprekingl

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 27 augustus 1982.
Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - PEE - HTD - KA/C.
Afwezig

: H.BVD - HK.

1. LOvJ.
HB heeft dezer dagen een algemeen orienterend gesprek gehad met
Mr.
, LOvJ TOOT spionage en terreur. In Aurora-kring wordt opgemerkt dat deze dubbelfunctie het gevaar van "branchevervaging" bij
de CKI in zich bergt. Mede hierom acht PH.BVD het nuttig de LOvJ
ult te nodigen voor een orientatiebezoek aan de Dienst.
2. M- en T-acties.
Op 26 augustus hebben HB, HC, PHB, TDV en KA/So zich beraden over de
mogelijkheid de M- en T-laeten binnen het wettelijk kader zodanig te
redigeren dat gebruik kan worden gemaakt ran sinds kort beschikbare
mobiele afluisterapparatuur. Een advies voor de Dienstleiding is in
voorbereiding.
3- Verspreiding kwartaaloverzicht.
PH.BVD onderstreept nogmaals
taaloverzicht kritisch onder
vormt het feit dat de inhoud
zijn weg heeft gevonden naar

de noodzaak de verspreiding van het kwarde loupe te nemen. Aanleiding hiertoe
van twee kvartaaloverzichten via BuZa
Elsevier.

4. Voorlichting over de Dienet.
Het rapport genoemd in Aurora van 2O augustus, behelst het voorstel
HEO te belasten met "het coordineren van alle lezingen e.d. gegeven
door medewerkers van de Dienst t.b.v. derden " Aldus PHE.
5. Plaatsvervangster Dr.
.
Mevr.
, pas benoemd tot plaatsvervangster van Dr.
,
heeft dezer dagen een kenniamakingsbezoek aan H.BVD en PH.BVD afgelegd
Agenda.
Het voor 6 September geplande bezoek van Hoofd
steld tot een nader te bepalen datum.

2? augustus

1982.

is uitge-

STATBISPHHIHQ

OCHTEMDBEaPRgKIMQ op dinadag 31 auguatus 1982.
Aanvesig : H.BVD - PH.BVD - HB - PEC - HD - HE - HTD - H.ACD - H.FID HQ - HPZ - H.8BP - KA/C.
Afwesig

i HE.

1. Arrestatie terroristen in Frankrijk.
De twee dit weekeinde in Parijs gearreateerde terror isten - sie de
peraberichten - behoren tot de Irish Rational Liberation Any. Een
ran hem waa O.K. in besit Tan een Terralst Xederlands rijbevijs en
heeft naar inaiddels is Tastgesteld enige tijd in Aasterdaa gewoond.
Dat de her en een aanalag beraaaden op de Britse ailat in Den Haagv
Koala eoaaige peraorganen weten te aelden, Tindt geenatemn in de tot
nu toe bekend geworden feiten. Ook onjuist is net berieht dat de
arfceatatie een geTolg ia Tan een tip Tan de Dienst. Aldus HB.
2. Mieuw beTeiligingeroorachrift.
ED doet enige aededelingen oTer het ontwerp-beTeiligingarooraohrift,
waaraan thana de laatste hand vordt gelegd, en de probleaatiek Tan
de mbrioering in relatie tot het aantal Tertrouvftasfutctiea.
3»

Men ia begonnen act de Terbouwing. H.FID Terwaoht dat *ij eind dit
jaar haar bealag sal krijgen.
. Peaonatratie tekatTerwerkiag.
Onder auspieien Tan Hi op woensdag 1 «n donderdag 2 septeaber OB
11.00 n«r.
erT1t*T
buiten
HO signaleert het geais Tan een regeling a.b.t. de Traag wift bepaalt
of bij een gebevrtenis buiten kantoortijd rolstaan kan worden aet-uit
de aard der eaak beperkte-naalag a.b.T. het aierofichesysteea dan wel
dat oompnternaslag geboden ia. PH.BVD eal cioh aet betrokkenen beraden OTer een regeling tersake.
6. itagiair(e)s.
Dece week Terschijnt een tiental stagiair(e)s roor de stagecoaaissie.
De werringseaapagne lijkt derhalTe geslaagd.
7. Arbeidaoaatandighedenwe t .
EPZ doet hieroTer eaige aededelingen .

- 2-
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8. De hear
De aeer

oTerleden.
, BTA Tan BiZa, la het afgelopen weekend orerleden.

9. Voorliohtina- QTer de Dienat (aie Aurora 20/8).
H.BVD dealt Bee dat hij hat adriea Tan da Comiaaie van Adriea heeft
orergenoBen, aodat HEO als coordinator fungeert. De aan KVB opgedragen taak sal in dit licht herorerwogen aoeten worden.
10. Yaate CoBaiaai*.
H.BVD doet enige Bededelingea orer net Terleop Tan de beapreking «et
de Vaate Camiaaie op 24 augnatua insaka da beaoeieniaaen Tan de
Dienat met de CPU. Globaliter kon de Coaaiaaie zieh Terenigen aet
net atandpvnt Tan de Niniater. Dit atandpunt wijkt in eaaentie af
Tan dat Tan sijn aabtaroorganger vaar hat betreft de aandaoht roor
bepaalde aapeoten Tan de CPN. VereenTondigd waergegeTan koat het erop
neer, dat in de opTatting Tan Minister Van Thijn de BVD aandacht Bag
achenken aan die bepaalde aapeeten Indian en Toor BOTer dece tot aitdrakking koaen in aetiTiteiten Tan een CPU-lid ale peraoon, terwijl
Miniater Rood de opTatting hnldigt dat da BVD aandaoht Boat achenken
aan bepaalde aapeeten Tan de CPN ala politieka partij. De Miniater
heeft de CoBBiaaie toegesegd «ijn atandpunt op achrift te atellen,
vaartoe de Dienat inaiddela een concept heeft geprodnoeerd.
Moot: Door de corg Tan KA/Secr. xvllen de deelneaera aan deae atafTergadering kennia knnnen neaen Tan het Teralag Tan de Tergadering en de concept-brief.
11» Be bijaonder poaitie Tan de BYD-aBbtenaar.
Made op grond Tan de bij de C-rO leTende belangatelling Toor dit onderverp Traagt H.BVD KA/C sich hieroTar nog eena te becinnan en het
reaultaat hierran op aehrift te atellen.

31 auguatua 1982.

AURORA

OCHTMDBliSPRtKIMQ

op

TriJdag 3 September

1982.

Aanwesig : PH.BTD - HB - PEC - HB - IE - HID - KA/8o.
Alvesig

i H.BYD - HK.

1. MeTTOW

H.BYD bee ft naar aanleiding ran bet beriebt in de Telegraaf dat de
BTD de Triendin Tan Minister Van Mierlo sobadwt een gesprek gehad
••t dec* Minister en h»« Tan de ware gang Tan sakon op de hoogte geateld. De Terbolgen Minister verd hierdoor enigssins geapaiaeerd.
De Telegraaf beeft op de bekendaaking Tan de Miniater Tan Binnenlandai
Zaken dat bet beriobt in die krant niot waar is, gereageerd «et de
•odedeling dat sij beschikt oTer bewijsstnkken waaruit blijkt dat or
vol degelijk eon ondersoek naar ket TMI is geveest en dat de aandacbt
Tan de Dienst »ioh daarbij ook riobtte op BOTrouw
».
Pecersijda sal worden nagegaan langs welke veg de Telegraaf aan de
gegOTens beeft kunnen koaen die de aanleiding Toradentot de onjuiste
beriebtgoTing. KVB en BOP sullen in dit Terband binnenkort een geaprel
bebben Bet de leiding Tan een geaeentelijk politiekorpe.
2. Arreatatie terroristen in Trankrijk.
Naar aanleiding Tan gegeTens die bekend sijn geworden bij de arreatatie Tan de INLA-terroriaten to Parijs sijn in AaaterdaJi huissoekingen Terriebt. Dose leTerden niets op. De indruk verd beTestigd dat
de bele saak door de Franse regering flink is opgepoetst teneindo
naar sleehte iaago »«t betrekking tot de bestrijding Tan bet terroria»e wat to Terbeteren.
3* De AeroflotTertegenvoordiger in Zvitser^f d.
De aanbouding en nitgeleiding Tan de AeroflotTertegenwoordiger in
Zwitserland bield Terband vet een poging eabargogoederen to besaobtigen.
V. Radio Hofstad.
TD onderTindt bij sijn verksaaabeden hinder Tan de met een kraebtige
sender verkende piraat Radio Hofstad* Dose saak sal vorden opgenoaen
•et de PTT die de piraat oTerigena reeds een seer groot aantal «alen
nit de Ivobt beeft gebaald.
5* Besoek aaa Telefunkea.
PH.BTD doet Terslag Tan een besoek dat hij met HTD beoft gebraebt aaa
een onderdeel Tan Telefunken dat apparatvur Terraardigd die Toor de
Dienst Tan belang is.
6. Correotie Aurora 31 augastms

1982.

De deaonstratie tekstTerverking sal plaatsrinden op woensdag
8 aepteaber en donderdag 9 September 1982.
3 septesber 1982

OCHTENDBE3PREKIMG op dinsdag 7 September 1982
Aanwesigt H.BVD . PH.BVD - HB - PEG - HD - HE - KA/So
Afwesig » HK

1.
De Boord op de tot Toor kort »et de bestrijding Tan het politiek terrorii
in Italie belaste generaal
is Termoedelijk gepleegd door de
Maffia.
die recent maar Sicilie was gesonden on de georganiseerde «dsdaad aan t« pakken traohtte gr««p te krijgen op d« Maffia door aiddel ran
controles van boekhoudingen «n dergelijke. Een aanpak vaarraa kennelijk
saoces verd Terwacht,
2*

Be«ettiag Poolso A»ba»»ad« te B«r>
D* toestand road de besetting ran d* Poolae Anbaasade te Bern i« Terward.
Niet duidelijk is welke organiaatie achter dese aetie sit. Solidariteit
heeft afstand genoaen ran de besetting. Qeaemoreerd wordt dat er enige tijd
terug in Belgie aprake was Tan een Pools ondergrondsleger.

3«

BedrljfabeTeiliginKadienaten
De bedrijfabeTeiligingsdiensten Tan enige grote aaatsehappijen op het gebied Tan olie- en gaawinning groeien, Tooral wat de top betreft, snel in
oKTang en swaarte. Bit brengt het geraar met sich aee Tan illegale screeningsactiTiteiten. Qesteld wordt dat indieA de dreiging met betrekking tot
dese maatschappijen inderdaad groeit, besien »oet worden of er geen nitbraiding kan koaen Tan de 8oreenings»ogelijkheden in het kader Tan de regeliag Toor Titale bedrijTen. In ieder geral aoet worden Toorkomen dat BVD
gegerens bij PID'a worden gebruikt bij illegale antecedentenondersoeken*
Mogelijk kan de APID in dit Terband een rol spelen*

k»

Cursus Enneland
De deelneaera aan de oursns in Bngeland sullen ter Toorbereiding deor
E XIII worden ingewijd in de eerste beginselea Tan het Tolg- en obserratiewerk.

5*

TelefoonTerkeer aet de Sowjet-gnie
Na Duitaland is n« ook Kederland de aogelijkheid ontnoaea Tan avtoaatisch
telefoonTerkeer net de Sowjet-Unie. Hoewel er Teraoedens beataan tast Ben
OTer de reden hierroor in het duiater*

6.

Bijstand YMA
De Bollicitatietermijn Toor de Tacature bij de VH4 is gesloten. Sr sijn
acht sollicitanten. Een officieel Tersoek o« bijstand is nog niet ontTangen*

- 2-
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7. Pa SIP
Da eituatie road da SID dia na hat besoek Tan da haraa
aa
wat
laek ta xijn Terhelderd ia blijkens aaa raoant Toorral aog ataada aehiamig*
8«

CmrauB Yerenigde Stataa
Er beataat belangstelliag Toor deelaaae door aadawerkara Tan da Diaaat aaa
aan cursus in da Varanigda Statan. Indian da "Terplichtiageapause" deelne•iag aaa deze cursus taelaat, sal H.BVD daze zaak bij >ija bazoak aan da
Varanigda Statan aan da orda stellen.

9»

10.

Yeorlichtiag oTer da Diaaat
Naar aanlaidiag Tan aan Tarxoak Tan aaa groap raobtaaatudantan aan bazoak
ta aogen brengan aan da Dienat, wordt gaaprokaa oTar Toorliohtiag aan
aadaraa dan Taata ralatiea Tan da Dienat. San axcursie aaar da Dianat acht
aan in het algaaaan aiat toelaatbaar. Da aogelijkheid Tan aan lacing OTar
hat werk Tan da Dieaat zou aaa Tan geTal tot geTal willaa baoordalaa.
Pa »aak
Er ia twijfal garasaa of da Toor hat Toorlopiga gatuigaaTarhoor ia da zaak
aitgaatippalda beleidslijn juiat ia. Eaa baroap op net buitaa da
orda zijn Tan Tragaa dia niat reohtatraaka Terband honden Bet da in da dagTaardiag geetaide feitea lijkt aiet de juiate wag. Sen gaaprek aat da LandaadToeaat zal ophelderiag aoetea geTen OTer de reikvijdte Tan het Teraehoaiagarecht, zodat bealist kaa wordea op walk aoaent, op welke wijze en door
vie daarop een beroep kan worden gedaan.

7.9-1982

AUKOKA

OCHT*yDBSSPBKUIO ap Trijdag 10 aa»ta«b«r 1982.
Aanwasig : PH.BVD - PHB - PHC - PHK - HTD - KA/So.
Afwasig

: I.BVD - IK - IB.

1. Pa ta Parija gaarraataarda IMLA-tarroriatan.
Van da CBI ward Tarnevan dat ar gaan aanwijsingaa sijn dat da ta
Parija gaarraataarda IMLA-tarroriatan Tooravaana waraa in Madarland
••n aanalag ta plagan.
2. Basaak
Zagladia sal biaaaakort aan basoak brangan aan Hadarland. T« Tarwaehtan Talt dat tijdaas basprakingan Mat Joep Wolf an Nice Sehomtan da
Traag aan da orda sal komen hea Beat wordan Tarhindard dat da twaeapalt binnaa da CPU da vaortrakkararol ran daxa partij in da intarnationaJe Tztdeaibavaging aohaadt. Nagalijk «al oak da bakanda Waatduitat
wed«aaotiTiat
bij da baaprakingan aanvacig cijn.
Yarkiasingaraaultatan CPU.
Opralland ia dat da garinga tarvgral ran da CPU rooral ward raroorcaakt daor 8tam»«nTarliaa in da atadcn Aaatardaa «n Batt»rdaJi. Ala
oorcaak Toer d« tarugral wordan gaaoaad da atrmbbalingan in da parti j, hat Yoorganoaan norixontaal oTarlag a.d..
Baaattara Poalaa Aabaaaada ta Bam.

Aohtar da OTarral op d«
A*basaada haaft Trijwal sakar/disaidaatanorgaaiaatia gasataa. Oadaeht
wordt aardar,ook Solidarnose gaat daar Tan uit, aan ean proToeatia
door hat Pools* ragiaa.

/geen

5.
San Tan da tian wagans da sehiatpartij op aan politit-aato gaarraataarda Zuid Holukkara,
, is aiat tarvggakaard Tan aan
basock dat hij Tan Jaatitia aan sijn jariga grootsoadar aocht brangan.
•• BXIII crypto-apparatmmr»
Da proaTan Tan Kill Bat orypto-apparatvur Tarlopaa aaar waaa.

- 2-
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7* flnelheid radioTerkeer Oostduitse Aabassade.
Dt snelheid Tan het radioTerkeer tvssen de Oostdmitse ABbassade en het
Boederland is $fn>ijdig Terhoogd. De ABbassade *endt n« Bet een snelheid die twee keer so hoog is als die Tan het Boederland. Bit leidt
tot een chaos in het berichtenrerkeer. Verwaeht wordt dat ook de sender in Cost Djdtsland spoedig «ijn snelheid sal oproeren.

De Minister heeft aan de Oabndeaan, die beswaar had aangetekend tegen
sijn beslissing OB Bet een beroep op het belang ran de Staat geen
•ededelingen te doen orer de saak
., geantvoord dat de door de
Ombudsman aangedragen argvaenten hesj geen reden geTen OB terng te koBen op >ijn eerder ingenoBen standpmnt.
9* Yerseek OB bijstand door een beTeiligJBgsbedrijf.
De direetenr Tan een in kortgedingen Terwikkeld beTeiligingsbedrijf,
dat o.a. de teehnische beTeiliging Tercorgde Tan een dienstgebomw,
heeft sieh tot de Dienst gewend Bet een Tercoek OB bijstand. Hij rersoeht de Dienst hetsij als belanghebbende hetcij als getvigendeskvndige te Terklaren dat het ongewenst is dat een beTeiligingsbedrijf
Toor onderhoadsdoeleinden tekeningeu Tan een geleTerd beTeiligingssysteea Boet afgeyen indien uit die tekeningen de filosofie Tan het
systeea blijkt en dat systeeB ook aan anderen is geleTerd. Aangecien
er hier sleehts sprake is Tan een Barginaal bereiligingsbelang en er
ook een ceker eoBsercieel belang in het geding is kon aan dit Tercoek
niet vorden Toldaan. Ook Jmstitie die bij dese xaak werd betrokken
kon geen hwlp bieden. Maar aanleiding Tan deme saak »al in de CABGO
worden nagegaan of het nodig is in bepaalde geTallen laags eontraotuele veg te bedingen dat een geleTerd beTeiligingssysteeB niet in
deselfde Tom ook aan anderen ter besehikking wordt gesteld.
10. Metttie BYD/CPM.
De Minister heeft de notitie betreffende de beaoeienis Tan de Dienst
Bet de CPM goedgekevrd en aan de Taste CoBBissie Toor de Inliohtingenen Yeiligheidsdiensten gesondea. Daaraee heeft hij ook opdraeht gegeTen tot mitToering Tan het in die notitie uitgestippelde beleid Tan
de Dienst ten opxiehte Tan de CPU.
11. Be»oek Minister.
De Minister is Toorneaens op 12 oktober 1982 een besoek te brengen
aan de Dienst.

10 septeaber 1982

ADKORA

op dinsdajt 1» September

1982.

Aanwesig x PH.BVD - P H B - H C - H D - H E - KA/So.
Afvesig

s I.BVD - HK - HTD.

1. linahoTen 1933 - 19%5.
De journalist Dekkei* heeft aet Teel ephef sija beek BindhoTen 1933 19^5 gepabliceerd. Er sou sprake »ijn Tan geatolea geluidsbanden waarop gesprekken staan Bet de rooraalig Philipsnsedewerker
• In
dit Terband wordt herinnerd aan d« belangstelling die de Dienst naar
aanleiding Tan «en artikel in de Baagse Pest reed* eerder Toor het
werk ran Dekkenssou hebben getoond. BOTV ran de VPBO sal op
19 September aandaeht aan de saak schenken. Teneinde elk aisTerstand
te Toorkoaen sal HD contact opneaen aet de heer Stoffelen en duidelijk
•aken dat er Tan enige BVD-beaaeienia in dece geen sprake is. BOP
xal BO nodig eontaet opnemen net de ID-EindhoTen.
2. Pu«pittK 1983.
Onder de papieren die de aetiegroep Ihuiping 1983 heeft ont-rreead en
gefotografeerd in het proTineiehuia te Haarlea beronden sieh telexen
betreffende het Breed Beraad en de coordinerende rol Tan de CRI bij
ordererstoringen. De documenten »ijn afgedrakt in het blad BLDT.
3. Aaeliaweerd.
De lokale aetiegroep die cieh Terset tegen de aanleg Tan een autoweg
door het landgoed Aaelisveerd krijgt een landelijk karakter. Er is
een vaarschnwingssysteea opgeset en aet de Westduitse Qrnnen wordt
oTerleg gepleegd oTer de 'aethodiek Tan de bosrerdediging*. Gerekend
aag vorden op grootscheepse aoties en Tercet wanneer het kappen begin t.
k. Centra* Parti.1.
Be Terkiecing Tan de heer Janaaat Tan de Centrua Partij tot lid Tan
de Tweede Kaaer roept heTlge weerstanden op. Qedreigd vordt aet actiei
op het Binnenhof tijdens de beediging Tan de Tweede Kaaer-ledea.
Dhr. Janaaat self wordt aet lijfelijk geweld bedreigd.
g.Orerral Poolse Aabassade te Bern.
Op grond Tan de resultaten Tan eigen ondersoekingen en aededelingen
Tan
en
staat het praktiseh Tast dat het Poolse regie* sell
de hand heeft gehad in de besetting Tan de Aabassade te Bern. Veraoedelijk gaat het oa een lang teToren epgesette operatie Tan de Poolse
inlichtingendienst. Op korte teraijn sal door de CRI tesaaea aet de
Dienst. dan wel aitslaitend door de Dienst,gesproken worden aet een
Teraoedelijk bij de OTerral betrokken Mederlander. De Minister sal ter
inforaatie een korte notitie worden gesonden.
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ADKOKA

Ba«oak IP* •»"
HD h*«ft g*«prok*n a«t aijn Fran** t«g«nhang*r can ondar da
Ministar-Prasidant rascortaranda cous-prifaot rarantwoordalijk roor
da barailiging Tan gagaTens batraffanda da Sienriti da la dafansa
nationala.

Ik sapta»b«r 1982.

AVB01A

OCRTFEHDBBSPBHCmg op Trijdag 17 »apta«bar 1982.
Aanw«cig : PB.BVD - PHB - EC - BD - BE - HTD - KA/So.
Afwacig

: H.BVD - HI.

1.

2. PitwiJKimt 1« Storataria DDB-Aabasaad* in Balgia.
Da 1e Sacratarie ran da DDR-A»baaaade ta BruMal heaft Balgia Tarlatan
nadat haB was aangasagd dat hij Indian hij niat Trijwillig sou Tertrakkan tot paraona non grata con wordan rarklaard. Da 1a Seor«tari»
waa werksaaB op W. an Trgabiad.
3« Illegal* Urania tram
Da CBI ia becig Bat can ondarcoak naar aan illagala uraninB traaaactic
In dit rarband BOU d« naav ran aan BYD-aadewerkar naar Toran cijn gakovan. Ondarcoeht wordt of da paraoon dia orar da naaJi beschikta aan
informant Tan da Dianat ia gawaaat an om walka BVD'er hat nu praoiaa
gaat.
4. Paraaaaalebaatand Sowjat Aabaaaada in Madarland.
Bvitenlandaa Zaken ia TO orneve na enigasina tagaaoat ta koman aan hat
Tarlangtn Tan da Sowjat Unia da Aabaaaadaataf in Dan Haag ta aogan
uitbraidan. Gadaeht vordt aan aan tijdalijka aitbraiding Toor da dwur
Tan da Tarbouwing an aan afruil Tan paraonan.
5. Yarapraiding Tan ?ooma bij Bnitanlandaa Zakan.
Ma da Tarspraiding Tan hat kvartaalbaald baart nu ook da Terapr aiding
Tan Foeua bij Buitanlandaa Zakan xorg. Hagagaan «al wordan hoa da
eiroulatia bcparkt kan wordan gahoudan.
6. Bijaankoaat Tan da Vtranigiag BadrUfabaTailiging.
HD doat Taralag Tan aan ba*oak dat hij haaft gabraeht aan aan bijaankoaat Tan da Varaniging Badrijfab«Tailiging. Bij aniga lacingan, dia
aan kwalitatiaf hoog niTaati haddan, ward hat baald opgaroapan Tan tan
badrijfalaTan dat ala gaTolg Tan aetiTiaaa, badrijfaapioaaga an
kwatabara apparatanr ale covputara aan ataada Beer bedr*igingan ko»t
bloot ta ataan an aan OTarhaid dia hat laat afwatan ala hat gaat OB
hat biadan Tan baaeharaing tagan dac* badraigingan. Da Tarwaehting
ward dan ook uitgeaproken dat hat particmliare baTailigingawaxen nog
aan flinka gro«i sal doonukan. Naar aanlaiding Tan htt ralaaa Tan
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ED wordt nog «nig* tijd ran g«daeht«n gevi>a«ld or«r de •ogelijkheid
Tan «en vitbr elding Tan d« beT«iliglngcb«Tord«r«nd* taak Tan d*
Di.net.
Di«n«tl»iding«.
De T«rk«i>ing Tan de Dian«tl*iding di* T«raoed*lijk acdio d*o»ab«r
1982 «al plaatrrinden blijkt in gebouv 15 Toor enig* prikkelen te
b*bb«n g««orgd.

17 ••pt««b«r 1982

AUBOBA

OCHTBMDBESPHEKIIKi op dinadag 21 septeaber 1982.
Aanwesig : PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HTD - KA/So.
Afwesig

: H.BVD - IK.

1.
len gesprek Tan KVB en BOP aet de leiding Tan een geaeentelijk politiekorpa heeft aeer dttideli jkheid Terachaft rond de Traag hoe de
Telegraaf aan de gegeTena is gekoaen die de aanleiding Toraden tot
de onjuiate beriehtgeTing orer »errouw
> De rraag
is nu welke aaatregelen er genoaen Intnnen worden o» herhaling te roorkoaea.
2. Be«oek HB >«n de Verenigde fltaten.
HB doet Terslag Tan cijn bexoek aan de Verenigde Staten, daarbij
koaen een groot aantal onderwerpen aan de orde. OpTallend was onder•eer de grote aandaeht die Boaenteel wordt geachonken aan de proble•en road de technology transfer. Teneinde de>e problematiek het hoofd
te kvanen bieden is er een nanw aaaenwerking ontstaan tusaen de inliehtingendiensten en de Departeaenten ran Buitenlandae Zaken, Handel
en Juatitie. Voor de Mederlandse Yredesbeweging bleek aan Averikaanae
cijde reel belangatelling te bestaan en de kennia daaroatrent waa opTallend groot.
3. Zuidaolttka Tribunaal.
Da. Ketiary gaat door »et sijn pogingen een Tribunaal te organiaeren
dat de onderdrukking in en door Indoneaie ran ainderheden aan de
kaak aoet atellen.

Buitenlandae Zaken heeft definitief geveigerd Popor to« te. laten ala
opTolger Tan de Charge d'Affairea Tan de Sow jet Aabaaaade,
.
Deee sal nv worden opgerolgd door
.
5* Telegraaf bericht insake spioaaga bi.1 HSA.
Het bericht in de Telegraaf dat de reeente "stilie" uitwijsing Tan
twee Sovjet inliehtiagenoff icier en Terband con houden met spionage
bij HSA is Tolkoaen uit de Ineht gegrepen en aist iedere relatie aet
de werkelijkheid.
6. Defensie Studie Centrma.
Het Defensie Studie Centrua sal opgaan in het Nederlands Institnnt
Toor VredesTraagstukken. Indien dit ertoe aocht leiden dat de kring
Tan deelneaera aan carsvssen e.d. groter wordt sal aoeten worden besien of het deelneaen Tan BVD'era daaraan kan worden gecontinueerd.
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7* Club de Berne - GeMaaieationa Coaaittee.
HTD heeft eea bijeenkoaat bijgevoond ran het Cowranicationa Coaaitt«a
ran de Club de Berne. Qeaproken werd ondermeer orer het onjuiate gebrulk ran Toorrangaaanduidingea en de aanaohaf ran digitale facaiaileapparatuur.
Er sijn vat dace apparatvur betreft nog probleaen aet de afseheraing
ran de elektro-Bagaetiaohe atraling en het rercenden Tan foto'a.

21 aeptraber

1982.

AURORA.

OCHTKMDBlSPBEKIliO op TrijdaK 2k eepteaber 1982.
Aanwezig : PH.BVD - H B - H C - H D - H E - H T D - KA/So.
Afwecig

: H.BVD - IK.

1* Bezoek Zagladin.
EC doet enige aededelingen rond het tezoek Tan Zagladin aan ona land.
2. De Blauwe Aanalag.
Het gekraakte pand ran de Rijkabelaatingdienat, De Blauve Aanalag,
con eon coordinatiepunt vorden roor acties tegen het becoek dat
duizend Aaerikanen in het kader ran de Bicentennial Tiering aan
Den Haag sullen brengen. De Landelijk Offieier Tan Justitie is ingeschakeld en Juatitie heeft enige "preTentieTe •aatregelen" genoaen.
3* Aanalagen op Irakeae inatellingen.
De oorlog tuaaen Iran en Iraq heeft geleid tot aanslagen Tan Iraanae
groepen op Irakese Testigingen in Madrid en Wenen. Het strijdtoneel
heeft Bieh due kennelijk uitgebreid tot West Europa sodat ook Den Haa|
binnen de geTarensone is komen te liggen.
4. Hauaae in Ooatduitae aaken.
CD wordt geeonfronteerd met een hauase in het aantal benaderingen Tan
Nederlandera door Oostduitae inliohtingendienaten. Er Tindt enige
discussie plaata oTer de oorzaken die hieraan ten grondelag kunnen
liggen.
5. VPBO weigert Sowjet teleTiaie aedeverkinic.
De VPRO heeft geveigerd de Sowjet teleTieie een tweetal prograama'a
ter beschikking te stellen. De reden hierToor was dat de prograua's
in een bepaalde context waren TerTaardigd en dat »en Toorcag dat de
Sowjets de betreffende prograjua's in een andere context couden uitzenden. Men wilde daaraan geen »edewerking Terlenen.
6. Besoek Bngelae •ilitairen.
De Marid heeft in Terband met eTentuele IRA-acties tegen hoge Ingelae
•ilitairen die h.t.l. enige ailitaire objecten ko»en becoeken, contaci
opgenoaen »et de
-Tertegenwoordiging in Den Haag. Deze Terwees
de Marid naar de Dienat. Qesproken vordt OTer de Toor- en nadelen
Tan een wat soepeler bonding Tan
in dit soort caken.
7. Leeftijd ID-fnnctionariaaen.
Maar aanleiding Tan het niet alagen Tan een oudere ID-functionarie
Toor de baaiscursus extern rijst de Traag of er Toor nieuwe ID-functionariasen niet een «axi«u» leeftijd meet worden Taatgeateld. TeTena
wordt geaproken over aogelijke andere belewaeringen on peraonen te
accepteren ala XD-functionaris.
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8. Afachaid H.HSD.
PH.BVD haaft da afschaidsracaptia Tan H.BGD bacooht. Daca daalda ha*
•ada dat hij naajr aanleiding Tan cijn geaprek Met H.BVD da bij da
CyO ran da ROD garacan •israratandan batraffanda da door da Dianat
bij da ROD uitgaroarda railighaidaondarcoakan haaft kunnan ophaldaran.

2k a«pt«»ber

1982.

STAFBESPREKING

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 28 septeaber 1982
Aanwecig : PH.BVD -fH.AC^ - H B - H C - H D - H E - H^FID)-( HQ V- HPZ - H.8BP
HID - HK. ^**
V
W-^ ^*=zJ
'
Afweiig

: H.BVD.

1. Heoricanisatie ACD.
H.ACD doet aededeling Tan recente wijeigingen in de structuur Tan ACD.
In de Seotie Onderwerpsdoeuaentatie «ijn thans opgenoaen ook P en B
en het gehele archiefgebeuren. Bovendien is de oude Seetie Persoonsdocuaentatie gesplitst in zelfstandige secties Persoonsdocuaentatie
Toor de B- en de C-aaterie.
2« Begetting Sux*in%ff*»e A>baa>ade»
HB geeft inforaatie orer de besetting Tan de Surinaaaae Aabaaaade door
Tier Surinaaers behorend tot het Coaiti Herstel Deaocratie in Surinaae
waarran er eeker twee vooraf aan Surinaaaae Tertegenwoordigers Tan
hun bedoelingen aededeling hebben gedaan, hetgeen de aotie in een
Treead lieht stelt.
3. Zoon
De coon Tan de oud-aedewerker Tan de Dienst aet wie n.a.T. een Treeade
aanier Tan doen contact is opgenoaen en kennelijk payohiach labial
is, heeft een celfaoordpoging gedaan.
**• Q«arresteerde Molukkere te Asaen.
HC aeldt, dat nu een tweeae Molukker die Toor faailiebecoek hechtenisTerlof heeft gekregen spoorloos is. Nietteain schijnt Jnstitie te
orervegen op Tercoeken Tan nog twee anderen tot heehtenlarerlof
in
te gaan.
5* Bu«««ll-tribunaal.
In Molukse kringen wordt heiaelijk oTerwogen het Rusaell-tribunaal
dat Tolgend jaar wordt gehouden orer de houding Tan Indonesie tegenoTer de Molukkers, vooraf te doen gaan door terrevracties in Indonesia
Er is sprake Tan enige aetie ter Toorbereiding. Ir. Nanvssaaa laat
een en ander keunelijk ooglnikend toe. Aangenoaen aoet worden, dat
ook de Indonesische autoriteiten ria inforaanten op de hoogte cijn,
aldus HC.
6. Spionage.
HC constateert in twee seetoren een opleTing Tan actiTiteiten in de
Nederlandse sfeer: het Oostduitse MfS is opaerkelijk reel actierer
geworden terwijl Tan Sowjet-xijde aeer en aeer belangstelling blijkt
Toor eabargo-goederen.
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7. Haaleep Khan-affaire.
BD deelt aede, dat d« taken in de Coaaiaaie
tot afrending koaen.
Bij Buitenlandae Zaken is net bealuit genoaen op een koaende top
Tan Europeae leiders Toor te atellen het punt ran het lekken Tan
eabargo-goederen gesaaenlijk te gaan aanpakken.
8. ID-deelneaera aan baeiacuraua-extern.
BE aeldt droeTige exaaenreaultaten. Een betere selectie lijkt nodig.
9. Efficienoy-bemra.
H.TID wijat op het begin Tan de efficiency-beara op k oktober. In de
afgelopen jaren is deee beura beeocht door vel tot Tijftig aedewerkera
Tan de Dienat. Bij dringt aan op een aterke beperking Tan het besoek,
hetgeen door PH.BVD wordt onderatreept.
1 0.Stafbeapreking.
- B.FID »erkt opt dat nu een jaar lang atafbeaprekingen eijn gehouden,
hetgeen tot een eraluatie aanleiding geeft. Zelf meent hij dat de
niet-Aurora-deelneaera nogal wat hap-snap inforaatie krijgen waaraee
«ij niet Teel kunnen beginnen. Een oploaaing ciet hij in een grotere
frequentie Tan de atafbeaprekingen of het geTen Tan Beer algeaene
informatie mit de B-, C- en D-afeer in de aaandelijke besprekingen.
- HC sou het aoeilijk Tinden een aeleetie te *oeten aaken nit de info
Tan een hele maand ter inforaering Tan de niet-Anrora-deelnemera.
- B6 aerkt op, dat het in de beapreking gaat OB een Bengeling Tan
actuele en beleidagerichte eaken, met een OTerwieht aan aetuele inforaatie.
- BC antwoordtdat het bij B, C en D inderdaad aeeatal gaat OB eaken
Tan alledag en dat Ben Toor de Beer algeaene probleaen nu juiat trekt
op de andere onderdelen Tan de Dienat.
- HD aluit daarbij aan door op te aerken dat de betekenia Tan de atafTergadering juiat sou aoeten eijn, dat de niet-Aurora-deelneaera de
algeaene probleaatieken aan de orde kunnen atellen.
Orerigena Tindt hij, dat de niet-Aurora-deelneaera in elk geral de
Aurora-Teralagen zouden aoeten leeen (B.FID en HG_ala enigen niet).
Wat dit laatate betreft bealuit PB.BVD dat inderdaad alle niet-Auroradeelneaera deee Teralagen ter peraoonlijke lezing Boeten krijgen*
Er wordt verder gediaeuaaieerd oTer de behoefte Tan de niet-Auroradeelneaera aan aeer rapportage. PB.BVD aeent, dat er nogal wat Toorhanden ia« aaar dat er aoaa aateriaal ia dat heel wel onder nietAurora-deelneaera sou kunnen cireuleren ale daaraan gedaeht zou wordeo
Hij bealuit aet op te aerken dat de diaouaaie nog wel eena kan worden
Toortgeset.
11. Deaonetratie tekatTerwerkinic.
Er «al nogaaala een deaonstratie worden georganiaeerdT waarran PB.BVD
het belang onderatreept.
12. Diatributie SBP-aateriaal bi.1 Buitenlandae Zaken.
In aanaluiting op een eerdere aededeling orer aoaa te royale Terapreiding Tan SBP-rapporten binnen Buitenlandae Zaken, wordt na enige
diaeuaaie geeoncludeerd, dat we aeeatal een dergelijke rniae Teraprei-
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ding beogen en dat in incidentele geTallen duidelijk moat worden aangegeTen op welke wijae de Terspreiding moet worden beperkt.
13. Bijdragen HPZ.

/open

HPZ heeft Tooraf toegeconden nota'« m.b.t. de beoordelingssituatie
in de Dienat «n de Arbeidsoastandighedenwet en een circulaire orer
hat Werkorerleg.
Da aerate nota wordt beaproken.
HPZ wijat ar o.a. op dat da nota al in globale teraan ia Toorgalagd
aan da CrO. Van dia cijda is Toorlopig opgeaerkt dat da Tarlagging
ran hat "beroagd gacag" (ran da Miniater naar H.BVD) mogelijk als becwaar cal wordan garoald, oadat dan nog Bear BVD-saken binnanahuia
worden afgahandald.
HC an andaran aenen intagandaal dat *an cich in gaTal ran aan conflict
gaiakkalijkar tot H.BVD «al wandan dan tot da Minister an dat roor
via perai wil, toch da wag naar buiten/blijft.
H.ACD twijfelt (aaar heeft Toor hat moment gaan rarificatiamogalijkheid) of da installing Tan aan "Commiaaia" door hat beToagde gecag
ingaral Tan aan baoordalingseonflict wal bagrapan kan zijn in da
Tarlagging Tan hat baTeagd gesag naar H.BVD.
HPZ *al dit nadar beatuderen. Als H.ACD gelijk heeft, cal dit deal Tan
de nota wordan herachreven.
In het algemeen wordt nog gadiscussiaard oTar ean aantal punten, waarbij mat name de afwaging Tan aen goada baoordaling teganoTar aan for•aal corracta procedure aan da orda komt.
HPZ Tarcoekt aan dace an komanda nota'a goada aandaeht ta bastadan
omdat nogal wat cakan Tan balang gaan wijcigan.
1^. Panorama.
HK Tercoakt bijdragan Toor het Panorama (pariode 1 april-1 oktobar)
tagen medio oktobar ta willan inlaTaran.

28 September 1982

