A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 4 oktober 1983

Aanwezig: HBVD - PHBVD - K/B - HB - HC - HD - HE HSBP - HTD
Afvezig:

- --

1. Vredesdemonstratie Den Haag
Op 29 oktober a.s. zal een grote Vredesdemonstratie plaatevinden te Den Haag. De Russen houden zich wat meer op een
afstand dan destijds in het geval van de grote demonstratie
in Amsterdam.
2. CPN
HB signaleert opvallende contacten tussen Russische en
Oostduitse partijvertegenwoordigers enerzijds en Meis
en andere "horizontalen11 anderzijds.

3.

k. Ombudsman
HD brengt een voorbeeld op tafel van een rapport, door de
N.O. uitgebracht in een klachtzaak, waaruit volgens hem
blijkt, dat de N.O. niet overgevoelig ie waar het de pereoonlijke levenssfeer betreft.
HBVD doet relaas van zijn gesprek met de N.O. over de klechtzaak
. Hem trof de opvallend soepele houding van de man.
Taktische overwegingen speelden daarbij wellicht een rolJ
5» Aanvullingen /wijzigingen in de agenda
6-10

CVIH

7-10

Bespreking HBVD - DG OO&V (onderwerpen !)

11-10

Grote evaluatiedriehoek

21-10

Bespreking HBVD - SG (onderwerpen l)

k oktober

1983

(ju
A U R O K A

ochtendbespreking d.d. 7 oktober 198?

Aanwezig: HBVD - PHBVD - K/B - PHB - PHC - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig:

- - -

1. Vredesdemonstratie Den Haag
De organisatoren van deze breed opgezette demonstratie
verwachten vier- a vijfhonderdduizend deelnemers op straï
te kunnen brengen.
De Russische aandacht voor het evenement blijkt toch ietï
groter dan gedacht. Popov, wederom op bezoek in ons land
uitgenodigd door Ned- USSR, heeft met de organisatoren
contact gehad. Ook is een deputatie uitgenodigd voor een
bezoek aan Moskou na afloop van het gebeuren.
2. Rapport Centrumpartj.^1
B heeft een interessant rapport over de Centrumpartij
geproduceerd, waarvan de Auroradeelnemers een copie
zullen ontvangen.
?. Zaak
Er komt nog nadere informatie over deze Roemeense spionag ezaak. De vraag rijst of NATO en de verschillende NATO-pai tners
niet reeds dienen te beginnen met het onderzoek naar de £ chade.
et
Dit lijkt ook van belang voor het justitieel onderzoek
feit dat de zaak sub judice is schijnt echter één en ander tegen
te houden.

7-10-1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 11 oktober 1983

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP

KA/C
Afwezig:

K/B - HB - HC

1.

2.

3. K. MAN
De vordering in kort geding tegen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking is afgewezen.
*». Directie Vreemdelingenzaken Justitie
Directie C. brengt hedenmorgen een bezoek aan Directie V:5 om
van gedachten te wisselen over zaken van wederzijds belaag.
5. Opvolging
De PV te Brussel hecht eraan dat
opgevolgd.

door een landgenost wordt

6. Lamid
De Lamid is geconfronteerd met vier afwijsgevallen. Men sal te
rade gaan bij het Kabinet (van de Dienst l).
7. Stiptheidsacties
HD acht stiptheidsacties geen beveiligingsrelevante aangelegenheid, ook niet als zij plaatsvinden in vitale onderdelen van
het overheidsapparaat.
Er zijn tot nu toe geen aanwijzigingen dat binnen de Dienst
aan stiptheidsacties wordt gedacht.
8. Bezoek
Uitgesteld tot (voorlopig) 25 en 26 oktober a.s..
11-10-19.33

A U B O B A

ochtendbespreking d.d. 1*t oktober 1983

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - H.SBP - KA/So.
Afwezig

: PH.BVD - K/B.

1. Andropov.
is er in geslaagd een gesprek te organiseren tussen Androj
en vertegenwoordigers van de Westerse pers. Het CC-lid
zi
behulpzaam zijn bij het voorbereiden daarvan. Voor Nederland zal
naar alle waarschijnlijkheid de voormalig hoofdredacteur van het NI
, aan het gesprek deelnemen.
2. Hegeringsbrief inzake Centrum Partij.
De Regeringsbrief inzake de Centrum Partij is alom goed ontvangen.
verband hiermee wordt de wenselijkheid uitgesproken om in de toekomst met name ook regeringsbrieven over meer actuele onderwerpen
te doen uitgaan. Ook in de spionagesfeer worden hiervoor hogelijk*
heden aanwezig geacht.

Jf. Veiligheidsonderzoeken naar politiefunctionarissen.
HD attendeert er op dat politiepersoneel dat functies gaat vervul'
in de departementale sfeer waarbij kennis moet worden genomen van
gerubriceerde gegevens vaak niet, althans niet tijdig, wordt voorf
dragen voor een veiligheidsonderzoek.
Het feit dat dit personeel niet onder het AHAR/AOB valt zjm hierb:
een rol spelen.
5« Tweede videopost.
RE maakt melding van het in gebruik nemen van een tweede •jrideoposl
De zaak functioneert naar behoren.
6i Automatisering T-complex.
Eén van de resultaten van de automatisering van het T-com>lex is <
men heeft kunnen vaststellen dat via lijnen waarvoor van <le zijde
van de Dienst uit geheel verschillende oogpunten belangstelling bi
staat de zelfde nummers worden gebeld.
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?• Bezoeken

en

._

Hoofd
zal de Dienst op 31 oktober 1983 bezoeken. Het bezoek
van Hoofd
aan de Dienst is definitief vastgesteld op
25 en 26 oktober 1983.

oktober 1983.

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 18 oktober

1983.

Aanwezig : PB.BVD - K/B - HC - HD - HE - H.SBP - HTD.
Afwezig

: H.BVD - HB.

1. Shape Cl bulletin.
Dit bulletin, handelend over de vredesbeweging, toegezonden aan
de Chef Defensie Staf en ons door de Lamid voorgelegd on <ommentaa
is van slechte kwaliteit. De inhoud komt kennelijk uit één koker.
De vraag kan gesteld worden, hoe deze activiteit van Shape zich ve
houdt tot het werk van het Special Committee.
2. Onkruitacties.
De mogelijkheid bestaat dat op 29 oktober a.s. Onkruitact: .es tegei
STC en kazernes in Den Haag de grote vredesdemonstratie zullen bef
leiden.
3« Dagvaardingen in de Khan-zaak.
Zijn nu uitgebracht, tegen Khan zelf en tegen twee Nederl ndee
bedrijven.

18 oktober 1983

9*.
A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 21 oktober 1983

Aanwezig: HBVD , PHBVD, KBt PHCf HD, HE, HSBP, HTD
Afwezig:

HB

1. Terrorisme

Twee Syriërs in Rotterdam, op wie
ons heeft geattendeerd,
zijn aangehouden. De één in België wegens bezit van heroïne; de
ander in Rotterdam wegens bij huiszoeking gebleken vuurwajenbezit.
Het bericht van
en de soorten wapens die zijn aangetroffen, wijzen op betrokkenheid bij terreur-plannen.
2. Acties
Er zijn in de komende dagen verschillende acties te verwachten
Nieuw zijn berichten over een bezettingsactie door de Witte BVD
op 25 oktober en een actie van de zogenaamde Autonomen in Den
Haag op 29 oktober.
3- Schrijfmachinelinten
HD vermeldt een demonstratie door de fotosectie, waarbij aangetoond is hoe tekst op gebruikte linten leesbaar gemaakt kan worden
Dit betekent dat achterlating van schrijfmachines op bureaus een
security-aspect heeft. Voor verschillende situaties zal eeln aangepaste oplossing moeten worden gezocht.
i

5- Rad i overbinding RA
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6. Afwezigheid Sowjet-politburoleden
Volgens HSBP zijn Andropov en de andere leden van het politburo
(met uitzondering van Gromyko) niet meer in het openbaar gesignaleerd sinds het incident met het Koreaanse vliegtuig*
Daarentegen zijn wel veelvuldig militairen in het nieuws.
21-10-1983

r

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 25 oktober 1983

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig:

HBVD - HC

r*-

3. Actie Kale Kip
Een actie tegen staatssecretaris De Graaf is niet doorgegaan
omdat er teveel visite in huis was.
*** Nitroglycerine gestolen
Er is nitroglycerine gestolen uit een spoorwagon. Op de
wagon is een tekst ..aangetroffen die (mogelijk ter afleiding)
in de richting van Onkruit wijst.
5. Service EJ
Soms wordt aan EJ bandenmateriaal van buiten de Dienst ter
uitwerking aangeboden. Dit stal in het vervolg slechts worden
geaccepteerd indien de Dienstleiding daarmee accoord is j
gegaan.
25-10-1983

S T A F B E S P R E K I N G

d.d. 2 8 oktober 1983

Aanwezig: HBVD - PHBVD - K/B - fung. HACD - HB - HC - HD
HE - HFID - HG - HPZ - HSBP - HTD.

1. Afscheid PHBVD
HTD spreekt een afscheidswoord tot PHBVD in deze voor hem
laatste ochtendbespreking.
De bijdragen van de andere stafleden krijgen vervolgens ook
een wat beschouwelijk karakter: zes van hen zullen op 1 november
een andere functie hebben.
Voor zover concrete zaken aan de orde komen worden ze hieronder
vermeld.
2. Herleeft de Palestijnse terreur ?
Er zijn daarvoor fragmentarische aanwijzingen uit verschillende
bronnen. Onder meer zou Arafat in die richting een besluit
hebben genomen en Black September zou weer oefeningen houdejn.
t
3» Ervaringen HB en HC in .Londen
Er komt daarvan een rapport.

r

4. Weer twee Russen uitgewezen uit België
5- Kortingen
HFID meldt dat PZ- en FEZ-BiZa voorbijgegaan zijn aan het f,eit
dat de Minister nog geen beslissing heeft genomen over het
kortingspercentage dat voor de BVD gaat gelden (voorstel de|zerzijds: voorlopig twee maal ^ 1 procent). In de begroting wordt
nl. de volle 2% gekort.
~~
j
HBVD wenst een nota voor de Minister met afschrift aan HPZ4 en
HFEZ-BiZa.
Bijeenkomst BAUT
HG vermeldt, dat de coördinatoren automatisering het moeilijk
eens kunnen worden over de vaststelling van de prioriteiteit
Een bijeenkomst van de BAUT is dus gewenst.
HBVD gaat accoord: eind november.

7- Automatisering b i.-j de Marid
HG heeft gesproken met Marid-vertegenwoordigers over hun
automatiseringswensen. Hen wil een eigen computer. Bezien
zal worden op welk niveau de Dienst ten behoeve van de Marid
meer kan doen dan gegevens uit te wisselen zoals tot dusverre.
8. Nota BBRA
Volgens HPZ kan de Minister zich verenigen met onze nota met
betrekking tot de wijziging van het BBRA.
De nota ligt nu bij de DG-OP.
10. Interne sollicitaties
HPZ vermeldt dat na het verschijnen van de gele vakaturen-gids
stapels sollicitaties zijn binnengekomen.
11. Buitenlandse bezoekers
HBVD attendeert er nogmaals op, dat om verschillende redenen
alle buitenlandse bezoekers bij KEB dienen te worden aangemeld,
12. Commissie integratie ACD/G
HBVD deelt mede dat een commissie is ingesteld (PHBVD, HACD/G,
HPZ, wnd.tfACD) die beleidslijnen zal ontwikkelen met betrekking tot de integratie van ACD en G.
Er verschijnt daarover heden een circulaire.
T
13. Taakverdeling HBVD/PHBVD
De taakverdeling tussen HBVD en PHBVD blijft voorshands ongewijzigd.

28-10-1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 1 november 1983

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - HB - PHC - HD - HE - HTD HSBP
Afwezig:

- - -

1. Algemeen
HBVD heet HD welkom en staat even stil bij het feit dat enkele
andere Aurora-deelnemers voor de eerste maal in nieuwe fun cties
aanwezig zijn. Helaas zal HC wegens ziekte voorlopig 14 dagen
moeten uitvallen.
2. Suriname
De machthebbers lijken ernst te maken met de nieuwe koers:
Cubanen worden uitgewezen, de VN-ambassadeur is voor over lieg
in Nederland.

Deze keert heden terug in Nederland en zal persoonsbeveiliging
ontvangen op grond van berichten uit een geloofwaardige brpn.
Vredesdemonstratie

oktober

De verwachte flankerende acties bleven uit. Vel sneuvelden enkele
ruiten van de Amerikaanse ambassade en waren er wat valse
bommeldingen. Tegen de heer Glimmerveen en enkele sympathi santen,
die een tegendemonstratie hielden, werd proces-verbaal opg >maakt.
6. Armeense terreur
Er zijn goede redenen aan te nemen dat de jonge Griek, die in
september verkenningen bij de Turkse ambassade alhier uitv >erde,
zulks deed ten behoeve van het JCAG.

7- Kahn-affaire
De Officier van Justitie heeft een eis van *»-J jaar uitgebrècht
(wegens uitlokking). Na de uitspraak kan verwacht worden dat
de Kamer zich weer met de zaak zal bezighouden. De media zvllen
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zich er eveneens op storten (en op de rol van de Dienst
terzake).
8. Bezoek Kamercommissie aan Moskou
De Commissie zal spreken met ons welbekende functionarissen.
Een ontmoeting op topniveau is eveneens voorzien; daar de
heer Andropov een hardnekkige kou lijkt te hebben, zal waarschijnlijk de heer
acteren.
9. Media in de Sovjet-ünie
Het Sowjet-Russische publiek wordt door de media voorbereid op
een aantal jaren verslechterende Oost-West-verhouding. De noodzaak tot "waakzaamheid" wordt benadrukt, de belangrijke rol van
het KGB wordt breed uitgemeten.
10. Politieconferentie (2 en 3 november)
In verband met de verwachte problemen ten gevolge van ambtelijke
prikacties is de conferentie uitgesteld.
11. Agenda
15 en 16 november:

NATO Special Committee.

*
1-11-1983

r

A U R O R A

ochtendbespreking __d. d. k november

Aanwezig : H. BVD - PH.BVD - PHB - PHC - wnd. HD - HE - HTD H.SBP - HK
Afwezig

: ----

1'. Vredeedeaonstratie 29 oktober»
Wetenschappelijk onderzoek zou hebben aangetoond dat de dejelneraere
voor een zeer groot deel van linkse signatuur waren; de (alse)
bommeldingen kwamen kennelijk uit rechts extreme hoek .
In Oosteuropees kamp heerst tevredenheid over de demonstr tie,
2. De Waarheid.
Tot teleurstelling van de horizontalen ie door het dageli; ks bestu
van de CPN de heer
tot hoofdredacteur benoemd.
3. Bom C,S. Rotterdam.
Het eerste ANP-bericht omtrent de waarschijnlijke daders 1 en spijt
denken CRI en politie aan een Feyenoord-supporter.
4. Fatah-Nederland.
De leiding lijkt de zijde van de opppositie (tegen ARAFAT! gekozei
te hebben.

6.

7. H.LAMID
Deze verzocht om overleg in een op te richten gespreksgroep over <
melding van resultaten van veiligheidsonderzoeken aan het bevoegd
gezag. HD zal nagaan waarom dit niet in de bestaande werkgroep
Personele Beveiliging zou kunnen geschieden.
8. TlVIC-produktie.
Over de exploitatie bestaat onduidelijkheid. Niet alleen lis de vr,
wat wij ermee (kunnen) doen, ook staat niet vast wat andere afneme:
(BZ, IDB) doen.
H.BVD zal eerst met H.MARID spreken, daarna volgt intern beraad.
november 1983

A U B O R A

ochtendbespreking d.d. 7 november 1983

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - PHC - wnd. HD - HE - HTD - fcSBP - Hi
Afwezig

:

1. Fotograferen rond de gebouwen.
Aan de BVA zal worden gevraagd suggesties te doen met betrekking
tot te nemen actie tegen personen die rond de gebouwen fo:ografen
2. Handelscontacten Groningen - Sovjet-Unie.
De HA spant zich hiervoor meer en meer in. De CdK zou in \\98k de
SU bezoeken.
3. Acties.
Op 9 november wordt in de BRD een mars gehouden ter herdenking vai
Hitler's staatsgreep. NVU-jongeren zullen deelnemen.
Op dezelfde dag demonstreren vrouwen van de "Aktiegroep V:rouwen
Ontmantel de Baas-is" bij Soesterberg.
Jf. Embargohandel.
De media brengen de ons al lang bekende
affaire van de heer W. te Castricum, die embargogoèderen
uit de V.S. aan Bulgarije leverde. De O.v.J. te Alkmaar ei de
L.O.v.J. menen dat ook art. 98 W.v.S. van toepassing kan ^ijn.
5. B VI-BV A-d a ge n.
Diverse deelnemers gaven te kennen dat deze dagen geslaagil waren.
6. LAMID.
Het ziet er naar uit dat H.Lamid steun van de Dienst zoek voor d<
concrete aanpak van enkele (5?) afwijsgevallen, eerder da i voor hi
meer algemene beleid inzake Veiligheidsonderzoeken. HD in brmeert
verder.

8. Andropov.
Hoewel hij al geruime tijd uit beeld is, zou hij niet in ongenade
gevallen zijn.
profileert zich als een mogelijke opvolger

7 november 1903-

A U E O B A

ochtendbespreking d.d. 11 november 198?

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - wnd. HTD
HSBP - HK
Afwezig:

- --

1. De CPN
De partij maakt een ernstige crisis door; de vraag komt op i
zij (het partijcongres in februari) 198*1 haalt.
2. Actiewezen
Acties zijn in voorbereiding tegen het voorgenomen transport van
uranium uit het VK naar Almelo. In het algemeen neemt de bereidheid toe tot kleinschaliger acties met een harder karakter.l Het
Onkruit-blaadje "Bluf" spreekt van acties tegen de veiligheid en
de portemonnee van leden van het Kabinet.
|
De "Bunker-buit" zal spoedig in de openbaarheid worden gebracht;
het OM denkt -gesteund door de Staf voor de Civiele Verdedigingaan vervolging.

k. Aanslag te Tyrus
De circa 60 doden zouden merendeels medewerkers van de Isr lëlische
Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn geweest.
5. Invitaties door externe relaties
Om tot een uitgebalanceerde vertegenwoordiging van de Diensjt op
recepties e.d. te komen wordt ieders begrip en medewerking (gevraagd. KEB en KVB treden per geval in overleg met de betreffende
relatie om aantal en niveau van de dienstmedewerk(st)ers binnen
gepaste grenzen te houden.
6. Kerstkaarten

j

Onderdeelschefs zullen bij KA/S een lijstje deponeren van rjelaties
die huns inziens noodzakelijk een kaart dienen te ontvangen). HK
zal trachten te coördineren. Uitgangspunt is: afschaffen c.q.
tot het uiterste minimum beperken.
:
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7. ASTA-bijdrage
In de toekomst worden van de Dienst geen "facts and figures"
doch "trends and developments" verwacht.
(Over de bijdrage aan andere gremia volgt nader beraad).
8. Gesprek met de Minister
De discussie over de 2#-operatie en over het BBRA is nog gaande,
9. Coördinator
Deze bracht een kennismakingsbezoek aan de Dienstleiding. Hij
keert terug voor een bredere oriëntatie.
10. Agenda
15, 16 nov.
HBVD naar NATO Special Committee te Brussel
22 t/m 26 nov,, naar
29 nov.
HBVD naar CdK - Utrecht
2 dec.
IDB-leiding op bezoek bij HBVD / PHBVD
7, 8 dec.
H
op bezoek bij de Dienst
9 dec.
Grote Evaluatie driehoek
14, 15 dec.
HBVD naar
en
te Athene
23 jan of 27 feb. 1981* Bezoek CdK's aan de Dienst.
11-11-1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 15 november 1983

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig:

HBVD

1. Adviescommissie Terreurbestrijding
In deze commissie blijft HB de Dienst vertegenwoordigen.
2. Pand 25
De werkomstandigheden in dit pand (aankleding, inrichting,
onderhoud) zijn beneden het peil dat eigen personeel en
relaties mogen verwachten.
3.

Deze werd bij verstek tot k jaar veroordeeld.
5;»'. Sow^et^Russische delegatie
Een viertal functionarissen van zwaar kaliber maakt een
propagandatoernee door ons land ter bevordering van de
Sowjet-vrede.
6. Groep studenten Vu-Amsterdam
Circa twintig doctoraalstudenten Nederlands Recht en/of
Criminologie worden heden in pand 25 (VIP-room) ontvange^
voor een (juridisch) gesprek over de Dienst.
7- Huurkrant
Een ex-agent van de CID/PID/BVD klapte in een muurkrant ie
Tilburg uit de school.
8. Expositie
Op 16 november worden de gekaapte documenten te Amsterdaii
tentoongesteld onder de slogan "Bunker in, bunker buit"
9. CdK - Noord-Holland
Ook deze CdK wordt warm gemaakt voor een reis naar de SowjetUnie; in zijn geval op grond van de "agrarische know how' van
zijn provincie,
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10. Uraniua-transport
De AKB denkt aan een actie op het traject Amersfoort Barneveld.
11. Bijzondere karakter Van de Dienst
Onze bewindsman heeft dit karakter nu in geschrifte erkend
(in het kader ven de herziening BBBA).
12. LUID
De affaire is complexer dan gedacht. De Dienst ziet voor
zichzelf geen directe NSA-veraTTtwoordelijkheid in de zaak.
Wel een rol ex. art. 98 SB mogelijk, en wil derhalve wel
betrokken blijven bij de gang ven zaken.

15-11-1983

A U R O K A

ochtendbespreking d.d. 18 november 1983

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

:

1. Werkgroep Heimelijke Politieke Beïnvloeding.
Onder coördinatie van HB zal de werkgroep zich nader bezinnen op
haar taak en werkwijze.
i
2. Bunkerbuit.
Het O.H. aarzelt nog, maar zal mogelijk optreden tegen de lopende
exposities door inbeslagname van de originele documenten.
3. Kale K ij).
Binnenkort gaat men zich beraden over acties tegen de heejr Lubberi
wij zullen er mogelijk meer van horen.
*U Amsterdamse activisten
Er wordt gesproken over actie tegen de Kruisraketten*
5. Syrische netwerken.
In Frankrijk, de BRD en Nederland zijn kennelijk netwerkeku Een
verscheidenheid aan Diensten werkt aan deze affaires, waarin clean
ten van staatsterrorisme en criminaliteit dooreen lopen.
6. Documenten ontvreemd»
Terwijl een TNO-medewerker en een functionaris van de MAK LD in
Scheveningen een borrel pakten, zijn uit de kofferbak van bun auto
twee koffertjes met (deels gerubriceerd) materiaal gestolen.
7. Examens Basiscursus Intern.
Enkele deelnemers zijn helaas gezakt, waarschijnlijk volgjen hen n
enkele anderen. Niet alleen het forse percentage gezakten baart z
gen, doch ook het feit dat sommige gezakten er absoluut niet zwaa
aan tillen.
8. CPN-delegatie naar Joegoslavië en Hongarije*
|

Veertien dagen geleden werd een topdelegatie van de CPN niet alle
strijkages in beide landen ontvangen, in Hongarije notabefce door
de heer
en het Hoofd van de Afdeling Buitenland. Gesproken
werd over de toekomstige samenwerking. In Hongarije stond zelfs
de "positie in de communistische wereldbeweging" op de agenda.

- 2-
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9, Excursie VU-studenten
Dit bezoek aan de Dienst is goed verlopen. Het was over en weer
een leerzame ervaring.
10.

11. Bezoek CdK's
Dit zal plaatsvinden op 28 november.
Voorlopige planning:
12.30 uur: drankje, in aanwezigheid van de Minieter
1J.OO uur: broodjeslunch
+llf.OO uur: inleidingen HB - HC - HD - HSBP
rondleiding TD / F&R
16.30 uur: sluiting.
12. TIVG-productie
HBVD vernam van H Marid details over de exploitatie door Harid
en zusterdiensten.
HC en HSBP zullen suggesties doen omtrent de bestudering bij de
Dienst en de belangrijkste interesse-gebieden bepalen (mogelijk
kan voor deze gebieden snellere toezending aan de Dienst gerealiseerd worden). Daarna wordt bezien wie het centrale punt
voor exploitatie naar derden wordt.

13» Special C_onijnitt_ee
De voorzittershamer is naar de VS gegaan; niet naar Italië.

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 2 2 november

1983

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

:

1. ^'V^orwaarts en jiet vergeten".
Zo luidt de titel van een brochure welke de horizontalen het lich'
hebben doen zien. Het debat tussen orthodoxen en vernieuw ers word'
langzaam overschaduwd door het nijpend geldtekort.
2. Sode Leger Fractie-Nederland.
Deze groepering claimde de (nep)bom op het Haags viaduct die op
21 november voor een verkeerschaos zorgde.
J. Actie tegen de heer Lubbers.
De plannen zijn uitgesteld tot Sinterklaas.
k. Ontruimingsactie huize
Deze vindt heden plaats: de dreigende confrontatie tussen overhei»
(M.E.) en Molukkers zal mogelijk worden afgewend doordat de verschuldigde huurpenningen alsnog op tafel komen.
:
5. Nicaragua.
Uit een publicatie in het NRC blijkt voor het eerst dat zi :h onder
het leger revolutionnairen ook enkele Nederlanders 'bevind.sn.

6. TEC

Justitie heeft in de TEC een greep naar de macht gef=a- tsen 00 &
een vacuüm liet ontstaan. Op basis van het B-rappor~ en een aanvu!
lend commentaar van KA zal bezien worden welke stappen geboden zi,
(Op 9 december vindt de "grote driehoek" plaats).
7. Voorwaarschuwing aan Dir. NOS.
Op 1 december gaan Luid en BVD (HD) naar Brussel.
8. Opvolging bij EIX.
Op 1 maart volgt de heer
heer
aan als inspecteur.

de heer

op en treedt de

9. De "Witte TASS".
Een TASS-uitzending over een nieuw Amerikaans optisch computergeheugen werd halverwege afgebroken, kennelijk omdat per abuis werd
geciteerd uit een vertrouwelijk intern (inlichtingen-)rapjport van
*witte TASS».

- 2-

10. Interne studie over beveiligingsverantwpordelijkheid BVD.
Deze jongste visie op onze verantwoordelijkheid, ook betreffende
NAVO-materie, wordt HC en HD toegezonden.
11. Hoofd Beveiliging EEG
Deze functionaris bezocht H.BVD. Zijn functie blijkt aan ernstige
beperkingen onderhevig. De kans is klein dat hij zal worden opgevolgd door een Nederlander.
12. Bezoek CdK's op 28 november.
Gempo Den Haag (ID) wordt ingelicht; assistentie is niet nodig.
KA/S zal zich over de opvang verstaan met de secretaresses van de
gasten. Auto's en chauffeurs worden gedirigeerd naar een parkeerterrein in de buurt vaar zij kunnen worden opgeroepen.
H.BVD zal een algemene inleiding houden over de Dienst. Onder lei
ding van PH.BVD zullen HB, HC,~HD en HSBP zich nader beraden over
de opzet van hun inleidingen; deze zullen ditmaal meer accent
leggen op de eigen werkwijze en de lijnen naar andere instanties,
bovendien zullen zij een dreigingsanalyse presenteren.

22 november 1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 25 november 198?

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK
Afwezig:

HBVD

1. CPN
Een' elecht geschreven discussiestuk over de sociaaleconomische strijd leidde in de Jongste PB-zitting tot
een debat, dat binnenkort wordt voortgezet, over het
functioneren van PB en DB.

2.

Bezoek aan BZ / Chef DEN

j

Gesproken werd over de door HC en.HK in oktober uitgevoerde
nissie naar
in verband net de uitwijzing van de 4?
Relatie deelt ons standpunt dat PNG-zaken in het Special
Committee thuis horen, niet in andere comité's.

> Education permanente EIX

l

Het tevredenheid wordt een recente lezing van SBP genoemdl, één
in een serie zeer gewaardeerde lezingen vanuit verschillende
ónderdelen van de Dienst»

6.

- 2-

7. Keetalinisat i e
Auteur Ivan Standjuk heeft in de Sovjet-Unie een prijs ontvangen voor zijn roman "Oorlog". Dit boekwerk stamt al uit
197*** Indertijd werd de schrijver verguisd en zijn boek uit
de handel genomen wegens te vergaande verheerlijking van
kameraad Stalin. Het tij in de SU keert kennelijk.
8. TEC (zie vorig verslag)
00&V zou van plan zijn op de volgende vergadering het roer
weer krachtig in eigen hand te nemen*
•>^»---•'•"•- -•-•- -f
9» Sluipende ontmanteling PID'a en DID-en
De bezuinigingen bij de politie veroorzaken een groeiende
vlucht van politiefunctionarissen uit PID en DID (en uit de
Recherche) naar de Surveillance-dienst, waar nog overwerkvergoedingen, onregelmatigheidstoeslagen e.d. betaald worden.
Hiertegen lijkt weinig te doen. De gevolgen zijn reeds op
diverse plaatsen merkbaar.
i

10. Bezoek CdK's
Enkele praktische punten worden besproken.
11. Arbeidsomstandigheden gebouw 25
Er is nog hoop: HFID heeft een reservepotje gevonden waaruit
enkele noodzakelijke voorzieningen zouden kunnen worden
bekostigd.
25-11-1983

r

STAFVERGADERING d.d. 29 november 1985.
Aanwezig : PH.BVD - R.ACD/G - HB - HC - HD - HE - H.FID - H.$BP HTD - HPZ - HK.
Afwezig

: H.BVD.

1. Frankeri n^jai t gaande p os_t._
Vanaf 1 januari a.s. zal de Dienst moeten gaan frankeren. Dit vrai
van een ieder een kostenbewuste aanpak. Bezien wordt op welke wijs
hier nog bezuinigd kan worden.
'•
2. Opleidingsbeleid ACD.
Gewerkt wordt aan herformulering van dit beleid.

3. Verwerking produktie afluisteracties via de computer.
Voor een onderdeel werd een voorlopige voorziening getroffen; een
apart automatiseringsproject voor de totale produktie lijkt wense]

De strijd tussen horizontalen en vernieuwers zal mogelijk'uitvall«
in het voordeel van degenen die een oplossing vinden voor'de geldnood van de partij; (handels-) contacten met de S.U. zijn in dit
verband interessant.
•
De AKB verlegt zijn belangstelling wat van civiele nucleaire instz
laties naar militaire objecten (kernwapens, kruisraketten).
Heden wordt gepoogd een transport van nucleair materiaal van
Rotterdam naar Almelo op de Veluwe tot stoppen te brengen*
5. Centrale TV-kamer EXIII.
Deze is bijna voltooid. Mede gezien de verbeterde personeelssitual
kan nu weer adequaat op aanvragen worden gereageerd.
6. Verbouwing gebouw 25.
Er is waarschijnlijk een modus gevonden om de verbouwing reede bef
198** aan te vangen. Het de betrokken onderdeelschefs zal overleg
worden geopend over de uitvoering.
7« Introductiecursus.
Deze was een succes, mede dank zij een audio-visueel hoogstandje
van HF&B en goede bijdragen van diverse dienstonderdelen. Het expt
ment ie nog niet afgerond.

- 2-

- 2-

8. Invoering nieuwe BBHA.
De meeste "oude" schalen worden per 1 januari a.B. omgezet in
"nieuwe". Het zal nog geruime tijd duren voor goede oplossingen g<
vonden zullen zijn voor (vier) bij ons in gebruik zijnde "tussenschalen" welke moeten vervallen. In december zal elk personeelslic
een circulaire ontvangen.

9.

10. Externe gremia.
Verzocht wordt om toezending van de ingevulde formulieren aan KA/f
vóór 13 december a.6..
11. Hoodvernietigingsassistenten.
De BVA zal enkele nieuwe assistenten bij de onderdelen aanwijzen.
Mocht onverhoopt in een bijzonder geval de aanwijzing problemen
opleveren dan kan de onderdeelschef zich met de BVA verstaan.
12. CdK-vergadering.
Voornamelijk doordat de gasten zich niet wel in het opgestelde ti;
schema lieten passen wordt met gemengde gevoelens op de bijeenkomt
teruggezien* Er zijn aanwijzingen dat de CdK's ook in hun elders
gehouden ontmoetingen een bijzonder flexibel vergadergedrag prefereren.

29 november 1983

A O R O B A

ochtendbespreking d,d. 2 december 1983.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - RTD - H.SBP -i HK
Afwezig

:

1. 25-.1arig ambtsjubileum HB
H.BVD besteedt gepaste aandacht aan dit heuglijk feit.
2. Suriname.
Een week voor de eerste verjaardag van "de 8 december-moorden" hee
het bewind maatregelen genomen tegen een aantal familieleden van
in Nederland actieve, anti-regime gezinde Surinamers, voornamelijk
behorende tot de Hindoestaanse bevolkingsgroep. Vertegenwoord igere
van de Amerikaanse Administratie blijken nog altijd bij de ontwikkelingen geïnteresseerd. Er zijn indicaties dat anti-Bouterse
activisten in Nederland zijn/worden opgeleid tot springmeester.
5. TEC.
OO&V heeft de TEC weer stevig in de hand genomen.
De vermindering van beveiligingsmaatregelen rond de Amerikaanse er
Britse Ambassadeurs heeft tot opwinding geleid. H. BVD zal hierovei
een gesprek met
hebben. Voor externe relaties is HB
het centrale punt in terreuraangelegenheden.
**• Vertegenwoordigers zusterdiensten.

Enkelen van hen blijken de regels niet geheel te kennen; in overle
met KEB zal HC hen uitleg geven.
5- Voorbericht aan Dir. MOS over Luid-zaak.
HD vergezelde de Luid naar Brussel. De (Defensie-)boodschap werd
overhandigd. Dir. NOS - die al iets had opgevangen over de zaak licht de SG in.
;
6. Automatisering PID-administraties.
Een interne werkgroep brengt binnenkort een notitie uit ter voorbereiding van het dienstbeleid dat terzake moet worden bepaald.

L

7. Verzoeken van politieinstanties om assistentie in criminele zaken.
De beslissing of op dergelijke verzoeken (om advies, technische bi
stand, levering van apparatuur e.d.) zal worden ingegaan, blijft
voorbehouden aan de Dienstleiding.
8. Embleem.
Een ontwerp voor een BVD-embleem lokt opbouwende kritiek uit.

2 december

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 6 december 1983.

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

:

1. Surinaamse aangelegenheden.

Een nieuwe onderneming contra het regime Bouterse lijkt alweer
van de grond te komen.
Bouterse zou maatregelen treffen voor een eventueel definitief ver
trek.
2. Acties tegen kruisraketten.
Anders dan verwacht stelt het allemaal nog weinig voor. Een "omarB
actie" rond Woenedrecht is in voorbereiding.
3. Andropov.
Er zijn weinig solide, indicaties dat hij verlamd zou zijn en ziet
alleen nog in een rolstoel kan verplaatsen.
4. Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
De concept-Memorie van Antwoord is ontvangen.
• Agenda.
8-12
9-12
13 - 12
14/15-12
21-12
2-1

: CVIN
: Groot Evaluatie-overleg
: VIC
:
(annex speurtocht naar
)
: BAUT
j
: Nieuwjaarsreceptie Kelderzaal (20.00 - 21.30 uur)

6 december 1983

A U R O R A

ochtendbesprekinK d.d. 9 december 1983

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

:

1. Surinaamse aangelegenheden.
Op 8 december wordt de bekende moordpartij op enkele Surihaamse
prominenten herdacht.
heeft een beroep op Nederland gedaan om zijn beweging te steunen.

2. Ontruimingen Capelle aan de IJssel.
Hoewel door tijdige betaling van de huurschuld een veldslag om hu:
werd voorkomen, zal komende week moeten worden afgewacht o:
volgende ontruimingen even rustig verlopen.
3. Werkafspraken BVD/dir. C - Justitie/dir. VZ

|

Met steun van KA/C heeft de C-leiding een groep Justitie-function;
rissen toegesproken. Er werden goede afspraken voor de verdere
samenwerking gemaakt.

5- Rectalinisatie
Dissidenten en actieve leden van de onafhankelijke vredesbeweging
de Sovjet-ïïnie hebben meer en meer te lijden van opnieuw in zwang
gekomen repressiemethoden, zoals snelrecht en fysiek geweld, incl
sief het selectief toepassen van folteringen.
6. Kamervragen,
Naar aanleiding van een recente Vrij Nederland-publicatie! zijn ka

vragen gesteld aan onze Minister en aan zijn ambtgenoot van Justi
De door de Minister-President gevraagde beantwoording op zeer kor
termijn levert geen problemen op.
Het valt op dat ook bij sommige personeelsleden in zo'n geval vra
rijzen, kennelijk omdat zij dergelijke zaken toch niet goed kunne
beoordelen.
9 december 198?

A U R O K A

ochtendbespreking d.d. 13 december 1983

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

:

1. Opleving PKI
} geinteressee
Er zijn tekenen van opleving waarin wij (en
zijn. EB en HC zullen zich nader beraden over de vraag in wiens
portefeuille dit onderwerp thuis hoort. De vraag komt op of opnie
contact met de Indonesische Dienst gezocht moet worden. '
2. Frauderende WVC -ambt e naar.
Het gaat om een inmiddels van zijn functie ontheven "2-de| BVA",
3« Kamervragen afluisteren vakbondsbestuurders.
Deze zijn inmiddels beantwoord; in ons voorstel is (niet jwezenlij
gesnoeid.
Kerst en Nieuwaar.

Elk onderdeel regelt voor zichzelf een bereikbaarheidspiket

13 december 1983

A U R O B A

ochtendbespreking d.d. 16 december 1983

Aanwezig: PHBVD - HB - HD - HE - HTD - HSBP - HK
Afwezig:

HBVD - HC

1.

2. Nicaragua
Berichten over de vorming van een internationale hulpbrijade
voor Nicaragua komen in een duidelijker licht te staan ni
bekend geworden is dat het Nicaragua-Comité op zoek ie naar
katoenplukkers.
i

3.

Nieuwe terreurdreigingen
Nog heden komt de TEC bijeen.,ter evaluatie van de jongst^ bericht
over de voorbereiding van aanslagen - ook in Europa - tegen
objecten van de V.S.t Frankrijk en gematigde Arabische staten.
De Amerikaanse Ambassade is al bij de politie geweest met een
verzoek om plaatsing van betonblokken. Het gaat echter niet
alleen meer om "autobommen", maar ook om "menselijke bommen",
waarbij gebruik zou worden gemaakt van hexogeen, een explosief
dat krachtiger is dan TNT.
Een groot aantal zelfmoordcommando's zou zijn (en worden) opgeleid, sommigen zouden al in Europa gearriveerd zijn.

6. PKI

Een werkgroepje van B, C en SBP buigt zich over de jongste.ontwikkelingen,
i
i
7. Zaak .
|
De LOvJ heeft zich tot de Dienst gewend met een vraagje betreffende de advocaat
die plots in beeld is gekomen.
8. Begrafenis dr.
PHBVD en KVB zullen de Dienst vertegenwoordigen.
16-12-1983

A P R O H A

ochtendbespreking d.d. 20 december 1983.

Aanwezig : B.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - EK.
Afwezig

i H.SBP

1. De vredesbeweging
Voorshands gaat van dege "vreedzame massabeweging" geen terreurdreiging uit.
2. CP-Almere
Plannen worden besproken om locale CPN-prominenten met klein gewei
te hinderen.

*f. Memorie van Antwoord.
'
Het wachten is op de reactie van de Nationale Ombudsman.
5. Circulaires invoering Nieuw BBRA. .
'
Voor het einde van het jaar ontvangt elk personeelslid een circüli
van het departement, alsmede een begeleidende BVD-circulaire.
6.

In maart vergadert te Rome de Werkgroep Internationaal Terrorisme.
De gastheren stellen zich o.a. voor definities van allerhande voci
van terrorisme vast te stellen.

At 2 sul
De Werkgroep Hoge Ambtenaren vergaderde te Athene. Er ver
werden
werkgroepen opgeheven.
wordt meer en meer een politie-aangelegenheid.

8.
Deze Dienst, zo bleek, bestaat wel degelijk nog. Het is een grote
kennelijk invloedrijke civiele dienst, welke geleid wordt door
generaal
.
is zowel buitenlandse inlichtingendienstbinnenlandse veiligheidsdienst. De banden met deze Dienst zijn
aangehaald.
20-12-1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 23 december 1983

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HK
Afwezig:

HSBP

1. Kerst 1983
De tekenen wijzen op een rustige Kerst*
Vredesactivisten beperken zich tot ludieke acties, zoals
het planten van bonen bij de vliegbasis Woensdrecht, zo
mogelijk op de toegangswegen.

2. Veterans of anti-communist ware
Deze organisatie, die heeft gedreigd de Minister-President te
zullen vermoorden als de levering van duikboten aan Taiwan
niet doorgaat, is onbekend. Hogelijk gaat het om een eenmansactie.
!

3- Staatsbezoek President Hltterand 6 en 7 februari a.s.
Het Franse staatshoofd hecht aan een ouderwets staatsbezoek,
inclusief vervoer per open koets en evenementen in de open
lucht. In breed beraad zal worden bezien hoe zulks te beveiligen valt.
Intussen blijven berichten binnenkomen over de voorbereiding
van aanslagen tegen - onder andere - Franse doelen.
k. American Protestant Church

'

Nagegaan wordt of dit object gedurende de Kerstdagen wel wordt
beveiligd.
5. Terrorisme

'

Een algemeen geaccepteerde definitie is gewenst. De behoelfte
eraan bleek onder meer bij een kwestie betreffende de samenwerkingsregeling BVD - CRI.

6. Justitiële taps

!

Minister Korthals Altes deelde de Kamer mede dat in 1982 het
aantal afluisteracties 869 bedroeg.

7. Nationale Ombudsman

'

Deze zoekt een tweede man die zich vooral zal bezighouden' met
overheid en politie - vermoedelijk gaat het om een vertrouwensfunctie.

8. Vignet
Een ontwerp uit eigen huis oogst bijval.
Het zal nader worden ingekleurd.
23-12-1983

A U H O R A

ochtendbespreking d.d. 27 december 1983

!

Aanwezig : PH.BVD - PHB - HC - HD - PHE - TDV - KA/So.-HiJI°
Afwezig

: H.BVD - HK.

1.

2. Iraansy t«rrorisme

l

Dé station-manager van Aeroflot heeft zicht tot de BP Schiphol gewend net het bericht dat 23 Iraniërs op pad zijn om aanslagen te
plegen. Vliegtuigen zouden hierbij een doelwit vormen.
i

3. Plenum van de CC - CPSÜ

;

Andropov heeft in verband met "tijdelijke redenen" het CC plenum
niet kunnen bijwonen. Hij moest volstaan met het toezenden van de
tekst van zijn rede. Deze was zowel naar binnen als naar buiten
toe krachtig te noemen. Mutaties brachten een viertal protégés
van Andropov op belangrijke posten.

2? december 19&3

r

- 2-

9» Noodvernietiging
Nog steeds een bron van grote zorg.
i
De onderdeelschefe behoren er op toe te zien, dat in hun '
onderdeel het gerubriceerde materiaal tot een volstrekt
minimum beperkt blijft. Minstens één keer per jaar dient
er grondig gesaneerd te worden. HBVD kondigt aan "veegploegen" te zullen instellen, indien niet op korte termijn
tot de verbeelding sprekende resultaten worden geboekt.
10. Grofvuildag
Binnenkort komt er weer een grofvuil- en schoonmaakdag*
HFID zal bezien of deze gecombineerd kan worden met een
"noodverni etigingsdag11.

;
!

11. Pr ivé cle ctr i s che apparatuur
Het stroomnet dreigt te worden overbelast door het gebruik van
privé electrische apparaten zoals kachels, ventilatoren,
koffiezetautomaten etc. De onderdeelschefs dienen aan dit
verschijnsel paal en perk te stellen.
12. 2#-operatie

Nog steeds geen beslissing.
1J. Crematie van de heer A. Kuipers

j

j
i
'

De crematie-plechtigheid vindt plaats op 2 januari om 11.50 uur
in het crematorium "Ockenburgh". Binnen de randvoorwaarde, dat
op elk onderdeel een minimale bezetting blijft, staat het eenieder vrij de plechtigheid bij te wonen.
PHBVD zal met de BVA bezien of er nog iets aan de beveiliging
gedaan moet worden.

i
30-12-1983

l

S T A F B E S P R E K I N G

d.d. 3 0 december 198?

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - PHB- PHC - HD - HE HFID - HSBP - HTD - KA/C
Afwezig:

HK - HPZ

1. Nieuwe computer
Op 19 januari 198*1 vindt de overgang plaats van de oude op de
nieuwe computer.
2. Computergebruik tijdens het weekeinde
De Dir. C zou graag zien, dat de computer ook tijdens het weekeinde operationeel ie. Dit stuit, aldus HACD/G, op bezwaren in
de sfeer van de beveiliging en het personeel. Besloten wordt dit
onderwerp aan de orde te stellen in het daartoe bestemde overlegorgaan.
3.

**• Zuidaolukkers
Er wordt rekening mee gehouden, dat binnenkort een twintigtal
woningen van Zuidmolukkers te Capelle a/d IJssel zal moeten
worden ontruimd en dat deze ontruimingen met onlusten gepaard
zullen gaan.
5- Iraanse terrorisme
Er zijn geen nadere gegevens binnengekomen met betrekking tot de
Iraniërs die op pad zouden zijn gegaan om aanslagen te plegen
(zie Aurora d.d. 27-12-1983).
6. Compromittering NAVO-dokuraenten
De Belgische Rijkswacht heeft onder een spoorwegviaduct in de
buurt van Brussel een pakket laag-gerubriceerde NAVO-dokumenten
gevonden. Gebleken is inmiddels, dat dit pakket "verloren" is
door een Nederlandse Defensie-ambtenaar.
7. Afwijsgevallen Defensie
Bij Defensie spelen momenteel zes afwijsgevallen.
8. De heer

overleden

Dezer dagen is de heer
, tot aan zijn f.1.o. per
1 september 1983 medewerker van E XIII, overleden.

