A U B 0 R A

ochtendbespreking d.d. 3 april 196*t.

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

: H.BVD - H.SBP

1. Surinamers.
Van
werd in geuren en kleuren het ware verhaal over de
groep van 16 vernomen. De KHAR leverde desgevraagd ook enige aanvullende informatics. De hele affaire blijkt in feite weinig voor
te stellen.
Een bericht voor de bijeenkomst van de Kamercommiesie wordt op bai
van de rapporten van EB voorbereid.
2. Onkruit.
Aanstaande zaterdag wil Onkruit een actie tegen de vliegbasis
Woensdrecht ten uitvoer brengen. Met de autoriteiten wordt overlej
over tegenmaatregelen.

3.

.
Ook over deze affaire wordt aan de hand van de notities van HD eei
document opgesteld ten behoeve van het gesprek tussen Minister en
Kamercommissie.

k. Aanslag in Jerusalem.
Deze werd opgeeist door de DFLP.
5. Roemeen te Parijs vermoord.
De hypothese dat dit een moord op een dissident kan betreffen vim
steun in enkele operaties waarin de opsporing en eventuele liquidaties van dissidenten steeds weer ter sprake wordt gebracht.
6. Volgoefening.
Een als echte volgactie voorgeschotelde oefening bleek bijzonder
nuttig.
7. ASTA.
Op grond van onze bijdrage, een analyse van de ontwikkelingen in
het terrorisne over het afgelopen jaar, kwam de ASTA tot de aanva.
ding van nieuwe inzichten omtrent de vereiste organisatie en aanpak van de terreurbestrijding in Nederland.

3 april

A U R O R A

d.d. 6 april

1984

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

1. Surinane
De affaire van de zestien uitgewezenen heeft allerlei extra inspanningen gekost. De conclusie blijft dat het een weinig serieuze
zaak betreft.
2. Vliegbasis Woensdrecht
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Er is uitgebreid overleg met militaire instanties geweest. Voorlichting Defensie heeft na enige aandrang een persbericht verspreid
waarin gewag wordt gemaakt van genomen beveiligingsnaatregelen.
3. Roemeen te Parijs neergestoken.
Deze tijdelijk aan de Roemeense Ambassade verbonden travailleur
is omgebracht net een Roemeens boerenmes, kennelijk
omdat hij van het goede pad dreigde af te wijken.
4.

5. Hit en run

"~"

r

Het eerste kwartaal van dit jaar toont aan dat de terreur methodiek
inderdaad verschoven is van grootscheepse gijzelingen ed. naar aanslagen.
6. Bijeenkonst Vaste Kaaercommissie
Deze is bepaald op 2 mei 1984 on 15.00

uur.

7. Afluisteractiviteiten
Er wordt gesproken over een plan voor een centrale eenheid (bij de
CRI ?) die technische assistentie kan leveren als door de politic
noet worden afgeluisterd. Daarbij denkt men ook aan microfoonacties.
Een juridisch commentaar is in de maak.
8. Kamerlid prijst de BVD
Een Kamerlid, met wie op zijn verzoek werd gesproken over de CP,
deelde mede op zijn reizen in het buitenland diverse malen vernomen
te hebben dat onze Dienst een van de betere ter wereld is.
9. Bezoek HBVD en HSBP aan Israel
Zowel
als de Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn bezocht.
Het was een nuttige en interessante reis. H
is van plan
naar Nederland te komen. Er bleek belangstelling voor nader contact
over de contraspionage en het volg- en observatiewerk. Onze Dienst
heeft een goede reputatie bij de IsraSlische collegae.

- 2-

10. Stafvergadering
Deze wordt verscboven naar donderdag 26 april

1984.

11. CVIN-bijeenkoast op 5 april Jl.
Deze bad voor bet eerst een andere - beter - karakter. De gesprekken
over de nieuwe Wet gaan door.;- schriftelijke bijdragen met suggesties
voor in te nemen standpunten zijn weIkon.

6 april

1984

A U R O R A

d.d.

1 0 april

1984

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

HBVD

1. Het dossier Drachten
Onder deze titel hebben Friese anti-fascisten een brochure gepubliceerd
die aandacht in de pers kreeg. Men verwijt de autoriteiten niet te
hebben opgetreden tegen de Viking Jeugd.
2. Interne concept-nota van de CP
Deze in de publiciteit geraajtte nota tracht een juridische basis
- "recht op noodweer" - aan te geven, opdat autochtonen aan minderheden
klappen kunnen uitdelen.
3. Uitwijzing groep van zestien
De regering Bouterse buit deze gebeurtenis zoveel uogelijk uit, ditmaal
door op te roepen tot een protest voor de ambassade van Frankrijk in
Paramaribo (t.z.t. voor die in Den Haag ?) .
4. Onkruit van Woensdrecht naar Volkel
Defensle verspreide een persbulletin dat vele actievoerders thuis hield.
Een harde kern week uit naar Volkel en liep zonder veel moeite een
herstelwerkplaats voor wapenen binnen. Een grote groep viel in handen
van de Ron. Marechaussee. De Minister van Justitie wist bet gevoelen op
werkniveau, dat bekendheid gegeven diende te worden aan het feit dat,
naast Defensie ook Justitie een belangrijke rol speelde bij de tegenmaatregelen rond dit activistische (niet-terroristische !) gebeuren,
op de Minister-President over te brengen.
5. Diploma-uitreiking nieuwe stijl
Er is zeker van een verbetering sprake, naar er zal nog geschaafd worden
aan de opzet.
6. Zitting voltallig CC-CPSU
Wijzigingen in Politbureau en Partijsecretariaat worden met spanning
afgewacht. Ook zal van belang zijn wie gekozen worden tot lid en tot
voorzitter van het Presidium van de Opperste Sovjet.
7. Bezoek PG-Den Haag en LOvJ aan de VS
-DCOS decide "en narge" mede dat beide heren in Langley een dag
te gast zijn geweest om over terror!sine te spreken.
8. Grenscontrole Hederland - DBR
VoorbereVddngen zijn in gang gezet om t.z.t. tot afschaffing van alle
controle op personen en goederen te komen.
9. Grenscontrole Belgische zuidgrens
Het ziet er naar uit dat de Ministers bijeen zullen moeten komen om te
beslissen wat de gevolgen moeten zijn van de nog altijd zeer onvoldoende controle.

A U R O R A

d.d. 1 3 aprll

1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD - HK
Afwezig:

1. De groep van zestien
De Minister van Justitie heeft de LOvJ opdracht gegeven te bezien of
vervolging mogelijk is. De LOvJ heeft enkele CRI-ambtenaren aan bet
verzamelen van de gegevens gezet. Zij zullen zich ook informeren te
Parijs. BZ heeft sterk aangedrongen op actie. De ongeevalueerde IDB"incidentenrapportage" leidt tot veel verwarring.
2. Acties tegen plaatsing kernwapens
Er is sprake van enige verbreding: scholierenacties, gemeenten die
bedrijven gaan weren omdat deze betrokken zijn bij bouwactiviteit op
Woensdrecht, dreigbrieven aan deze bedrijven.
Defensie organiseert op 16 april een breed beraad waar wij het woord
zullen voeren over de te verwachten ontwikkelingen.
3. Hitteam in Haarlem ?
gaf ons een berlcht (en aabassadefunctionaris T.B. gaf het
aan CRI) dat 4 ASALA-leden en 2 Turken uit Parijs in Haarlem zijn aangekomen. BVD en CRI zijn op onderzoek gegaan.
4. Spionnenruil
De Oostduitse Rechtsanwalt, de Oostduitse consul en de Nederlandse
advocaat van
hebben bij Justitie en BZ laten blijken dat men
voelt voor een uitwisseling van
tegen een Nederlander die in
de DDR gevangen zit wegens deviezen-smokkel.
5. Spoorwegpolitie
De plv. commandant, CvP
, was bij de Dienst te gast en bleek een
begripvolle en enthousiaste relatie.

6.

7. Verhuizing Centrale Directie PTT
Als dit doorgaat zal een kabel waarlangs informatie bij ons binnenkomt,
moeten worden omgelegd.
••
8. Sovjet Unite
Ts'jernenko word weliswaar benoemd tot voorzitter van het Presidium van
de Opperste Sovjet, doch zijn machtspositie blijft betrekkelijk.
Gorbatsjov is duidelijk de tweede man. De collectieve besluitvorming
lijkt eerder op de status quo gericht te zijn geweest.

- 2-

9. NATO-Special Committee
H.
verhaalde van een medewerker die contact met de DDR-ambassade
had gezocht. H.l
deelde mede dat zijn medewerker
vanuit
het gevang high level-operaties aan de IRA heeft verraden. De Moor
was al verdacht in 1979; hij werd onder controle gehouden tot
in 1984 werd overgegaan tot arrestatie. Bij zijn aanhouding, op weg
naar een ontmoeting met zijn runner, had hij tientallen gerubriceerde
stukken op zak.
De Werkgroep voor het Annual Review zal tevens bezien of het zin heeft
een sub-groep van specialisten bijeen te roepen over contra maatregelen
tegen hit en run acties.
10. Rondgang langs alle dienstonderdelen
HBVD bezocht inmiddels FID. Nu staat ACD op het program. Alle andere
dienstonderdelen volgen nog.

13-4-1984

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 17 april 1984.

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

:

1. Molukkers.
Het geplande vertrek van een groepje Molukkere uit het kamp te Vug
naar hen aangeboden nieuwe woningen veroorzaakt problemen. Juetiti
heeft one om een dreigingsanalyse gevraagd.
2. Surinamers.
De CRI-medewerkers kregen te Parijs van de Gendarmerie een zelfde
schets van de gebeurtenissen in Frans Guyana als wij van
hebben gekregen.
De opwinding in zowel het pro- ale het anti-Bouterse kamp stijgt.
Uit Suriname zou een groep militairen naar one land onderweg zijn
om de belangen van de pro-Bouterse-stroming ktachtig te helpen steun
De groep
heeft zich in verband hiermede gewend tot de
politic en tot een Tweede Kamer-lid.
3- Spionnenruil.
De DDR-autoriteiten lijken in te stemmen met de ruil van
tegen een Nederlander en een Vestduitser die in het gevang zitten.

Deze werd veroordeeld tot 23 jaar celstraf.
5- Bedreigingen.
sprak met H.BVD over de bedreiging van neutrale leden
van het Claims Tribunal door Iraanse leden. Headquarters kvam bove
dien met een bericht over bedreiging van de ambassadeur.
deponeerde gelijke geluiden bij CF; de security
officer liep bij CRI binnen met een story over sji'itische dreiging
Evaluatie zal nodig zijn.
6. Basiscursus Extern.
Een kandidaat zal herexamen mogen doen; de overigen zijn geslaagd.
7. Relaties Sow.jet-Unie - Midden-Oosten.
, voorheen ambassadeur te Cairo, voert in ieijn oude standplaats besprekingen met de Egyptische regering. Ook de banden met
andere staten in het M.O. worden aangehaald, kennelijk om het vaci
dat de V.S. lieten zo snel mogelijk op te vullen.

- 2-
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8. Comecon.
Na 13 Jaar lijkt het tenslotte gelukt voor juni a.e. een topconferentie bijeen te krijgen.
9. Bezoek H.

, 19-21 april.

De taken worden verdeeld. Nader bericht volgt over enkele eociale
verplichtingen.
10. Nieuw Hoofd LUID.
Benoemd is Kolonel

1? april

A U R O R A

d.d.

2 4 april

1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - TDV - HK
Afwezig:

- - -

1. Woensdrecht
Gedurende de Paasdagen bleef het redelijk rustig rond de basis.
De media stortten zich op de verbalen van
die voor de Amerikaanse Gebeime Dienst NSA gelnfiltreerd zou
zijn in de Nederlandse anti-kruisrakettenbeweging.
Vanuit de PSP-fractie zijn inmiddels vragen gesteld.
Heden zal aan de Minister een korte notitie gezonden worden.
Vermoedelijk zal bet onderwerp op 2 raei aan de orde komen in de
bespreking met de Vaste Commissie.
2. Bijeenkomst Vaste Commissie op 2 mei a.s.
Heden wordt de Minister een notitie gezonden betreffende de twee
bekende agendapunten.
De beer
is inniddels afgewezen.
In de voorbespreking met de Minister kan nog worden gesproken
over de "spionnen-ruil".
3. Bezoek H.
Dit is naar tevredenheid verlopen. Het betreft bier een interessante
relatie: H.
is in zijn land een macbtig man en heeft ook
internationaal een invloedrijke positie. Zijn land "ademt via Europa"
en kan een goede brugfunctie vervullen naar de Arabische en Afrikaanse
wereId.

24-4-1984

S T A F V E R G A D E R I N G

d.d.

2 6 april

1984

Aanwezlg: HBVD - FHBVD - HACD/G - H B - H C - H D - H E - HFID HSBP - HTD - HPZ - HK
Afwezig:

- - --

1. Vermiste CO's
Helaas Boesten onlangs weer 18 rapporten van vemissing worden
opgesteld.

2.
De DCH van de VS heeft zich gewend tot de 86 van BiZa met de vraag
of de Nederlandse regering een verklaring wil afleggen dat Anerikaanse
diensten niets van doen hebben met
. HiJ benaderde ook de SG
van Justitie en stelde voor het strafregister van
te publiceren (afgewezen) en justitiSle stappen tegen hem te zetten (wordt
overwogen).
3. 1 Mei - Dag van de Onvrede
Diverse acties staan op stapel.
4.
Op 2 mei dient zijn beroep tegen de verlenging met 30 dagen van zijn
gevangenhouding .
De "spionnenruil" ontmoet problemen.
5. "Hackers"
Deze computer-krakers nemen in aantal toe. BiJ wljze van grap werd getracht in te breken in een computer van het Prins-Maurits-lab. (TOO);
dit lukte aardig, met een overigens bekende methodiek. Vaak heeft men
zelfs het raeest eenvoudige answer-back-circuit niet aangebracht.
6. Blusapparatuur
De computer van de Haagsche Courant raakte bij een brandje total loss
ten gevolge van metaaldeeltjes in de blusapparatuur. Wij hebben dezelfdt
apparatuur. De Rijksgebouwen^Dienst is hierop gewezen.
7. Verbouwing 25
Deze is begonnen. Getracht zal worden tijdig te waarschuwen voor komend
ongerief .
8. Plan
Een plan van aanpak voor de functiewaardering in het kader van het
BBRA'84 is in eindfase.
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9. Personeelskaarten
Levering aan de onderdelen zal nog wel even duren ten gevolge van
onvolkomenheden in de administratie.
10. Bijeenkomst Kamercommissie
Op 2 mei a.s. spreekt de Conmissie met onze Minister over:
activiteiten van de Dienst in de Surinaamse sfeer, de zaak
de zaak

en

11. Joegoslavig
/-

Persberichten roepen de vraag op of er een wijziging in bet buitenlands
beleid van onze regering is, waaraede wij rekening moeten houden
(objectenlijst). Dit wordt opgenomen met Chef DEU.
12. Wolfheze
Een aantal huishoudelijke zaken wordt nader geregeld.
De groep neemt een semafoon mee en zal te berelken zijn via KA/S
(die contact zal zoeken met HK).
13. Agenda
17 mei

26-4-1984

-

HBVD bezoekt de CdK-Utrecbt;
(een "dreigingsanalyse" wordt voorbereid).

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 1 mei

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

:

1. Kamercoamissie.

Op 2 mei om 1*t.OO uur is bij de Minister een voorbespreking; de
bijeenkomst vindt om 1^.30 uur plaats.
N.B. Later werd de'bijeenkomst naar 3 mei verschoven.
2. Suriname - pro en anti.
Op direct! eniveau is BZ al geinformeerd over de bedenkelijke rol A
de Surinaamse Ambassade h.t.l..
3. Spjonnenruil.
H.
blijkt persoonlijk geiateresseerd; hij is ons zeer dankbaar.
k. Onderscheiding.
Teneinde te kunnen stipuleren dat H.BVD de hem verleende onderschi
ding mede siet als een onderscheiding van de hele Dienst wordt gedacht aan een kort woordje in het Spionnetje.
5. Bezoek aan CdK Utrecht.
£r bestaat behoefte aan een bijdrage van B, C en D over onze raakvlakken met de provincie Utrecht.
6. Wolfheze.
De laatste afspraken worden gemaakt.

1 mei 1984

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 8 mei 198*4.

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/So.
Afwezig

: H.BVD - HK.

1. Centrum Partij.
De positie van Jannaat is door verschillende ontwikkelingen rond
zijn persoon in het geding gekomen. Het hoofdbestuur beraadt zich
over hen.
2. Surinane.
Ondanks de recente uitlatingen van Bouterse lijkt er toch sprake
te zijn van een zekere toenadering tussen hen en het neer opportur
tische deel van het "verzet".
3.

Ook de naan waarnee
zich thane aanduidt is nogelijk vale
Justitie onderzoekt dit. Het voorarrest zal vermoedelijk worden v<
lengd. De onderhandelingen over een uitwisseling gaan door.
4. De LUID-zaak.
Een danage asseesnent van deze zaak zal binnenkort aan het NOS woi
aangeboden.
5- Spionage wetgeving.
L.O.v.J.
zal in overleg net Justitie en de Dienst de P.6. 1
de Hoge Raad advies vragen over de toepassing van artikel 98 e.v.
van het W.v.Sr.. De P.O. zal worden voorgelegd of en zo ja op well
wijze het mogelijk is tijdens een proces op grond van artikel 98 :
de rechtzaal een discussie te voorkonen over de vraag of er al dai
niet staatsgeheinen in het geding zijn. Kan een dergelijke discussie niet worden voorkonen dan zal dit in het nerendeel van de
spionagezaken een belennering opleveren on tot vervolging over te
gaan of deze voort te zetten. In geval van een negatief advies za'
Justitie dan ook een wetwijziging overwegen.

8 nei

A U R O R A

ochtendbeepreking d.d.

11 mei 1984

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C.

Afwezig

: HK

1. Centrumparti.1 .
Het ziet ernaar uit( dat Janmaat op het parti jcongres Tan morgen
van al zijn part ijfunc ties zal worden ontheven en dat hij ale TOO:
zitter sal worden opgevolgd door
. £en radicaliaering derhal
2. Vredesweek.
Er worden geen onwettige acties Terwacht.

r

3- Lamid.
De Lamid stelt een onderzoek in naar een CID-anbtenaar te Alphen
a/d Rijn, die op eigen initiatief inlichtingen verzameld BOU hebb
over aanhangers Tan de vredesbeweging.

Wederom een p.n.g., thane van een Oostduitser en

Bulgareh

5. Zaak

De onderhandelingen met de DDR zitten in het slop. Er zijn wat
fricties met BuZa over de wijze waarop de onderhandelingen tot nu
toe gevoerd zijn.
6. Spionage.
Directie C beraadt zich met L.O.v.J. en de CRI over de operatione
aanpak van een spionagezaak (zich afspelend tegen een decor van
andere criminele activiteiten) in de Roemeenee sfeer, die door he
BKA bij de CRI is aa/igebracht.
»
?• Telexverbindingen.
Aan de orde is gesteld de mogelijkheid/wenselijkheid van verbindi
met de
-vertegenwoordiging te Brussel,
-station Den H
en het Nato Office of Security.
•
8. Samenwerking Lybische en Italiaanse dienst(en)?
De Italianen zouden een Lybisch verzoek om samenwerking met een
zekere welwillendheid in beschouwing hebben genomen.

- 2-
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9. Afwijging
Er fcijn Kanervragen geeteld.

10. _^
A
De interpellatie gaat door; er komen echter nieuwe vragen.
Het artikel in de Nieuwe Revu (van 18 mei) bevat vrijwel geen tot
nu toe niet algemeen bekende feiten.

11. CommandowiSBeling Lamid en Luid.
Tot Hoofd Lamid is benoemd kolonel
LDID kolonel
12. Agenda.
16 mei
17 mei TB
17 »ei n«
18 mei
22 mei
21/25 mei
25 mei

11 mei

-

bezoek Hoofd
geaprek H.BVD net SG
gesprek H.BVD met CdK Utrecht
grote Priehoek
PH.BVD naar TREVI
H.BVD in Denemarken
bezoek Hoofd
•?

, tot Hoofd

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 15 mei 1984

Aanwezig : H.BVD - PB.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HSBP - KA/C.
Afvezig

: HK

1. Centrumpartij.
Janmaat is inderdaad Tan al zijn partijfuncties ontheTen en alB
Toorzitter opgeTolgd door
2. Yredesbeweging*

Een zekere actieTermoeidheid lijkt zich Tan de TredesactiTisten
•eester te oaken.
3. Zaak
.
De fricties met BuZa zijn uit de weg geruind. De L.O.T.J. IB Tan
deel, dat thane niet langer gewacht kan worden net het bepalen Ta
een datum Toor de terechtzitting.
4. Spionage (in aansluiting op Aurora dd. 11 mei).

,

Justitie haakt af, omdat het speelmateriaal te laag is gerubr'icee
5. Luid-affaire.
Het NOS geeft er de Toorkeur aan de zaak onder de rooe te houden.

6. Mationale Ombudsman.
. heeft zijn klacht ingetrokken, weshalve de N.O. het dossier
heeft gesloten.
_ f een Toormalig werknemer Tan FDO en betrokken bij de Khan
affaire heeft zich met een klacht over de Dienst tot de N.O. gewe
De N.O. verzoekt de Minister zijn reactie te geven en die te doen
Tergezellen Tan kopi^en Tan op de zaak betrekking hebbende dokume
ten.
.<

7- SamenverkingSTerband.
Het SamenwerkingsTerband heeft zich schriftelijk tot de Minister
gewend en Traagt hem o.m. waarom het Hoofd Tan de BVD na de affai
een lintje heeft gekregen.

15 mei 1984

L.

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 18 mei 1984

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

:

1. Aankondiging.
Morgen wordt een Russische inlichtingenofficier aangehouden die al
runner optreedt in een door one gecontroleerde operatic met een
luchtmachtonderofficier, werkzaam bij de NATO.
2. PH.

Deze bracht een bezoek aan de Dienst. Hij gaf een interessante uit
eenzetting over de werkvijze van zijn Dienst, met name in de
-zaak.
3- Bescherming Amerikaanse Ambassadeur.
Een aide memoire aan BZ moet (weer) leiden tot extra maatregelen,
welke de TEC niet nodig vindt. Ditmaal baseren de Amerikanen zich
op een dubious verhaal van een binnenloper.
k. Bescherming Turkse Ambassadeur.
Een onbekende CRI-medewerker wendde zich tot H.BVD om details te
vragen over het diner op 1? mei. De rol van de CRI in deze is niel
duidelijk.
5- Film over stress.
In E-kring werd een interessante film getoond; de BMW gaf toelich"
6. Silicon Valley.
Dit gebied is gesloten voor Russen.
/
7. NSA-relatie.
Deze toch al flauwe relatie kalft verder af doordat een bezoek vai
NSA voor de derde maal werd uitgesteld.
8. PCE-CPSU.
Overleg op topniveau vond plaats, ondanks de bestaande meningsver
schillen over de nieuwe Spaanse pro-Moskou partij. De bereidheid
het NAVO-lidmaatschap ter discussie te stellen vormt waarschijnli
de gespreksbasis.

- 2-
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9. Sovjet-Unie.
Er is sprake van een zich steeds meer isoleren en van een duideli;
verharding.

10. CP en Politic.
Uitganspunt is dat ID-gegevens niet mogen worden aangewend voor hi
interne personeelsbeleid bij de politic.
Overigens is.de CP een regulier object van onderzoek voor de Diem
De uitspraken van de Minister terzake zijn voor ons leidraad.
Na de geplande gesprekken (B + KVB) met enkele politieverbindingei
wordt bezien of vij de Minister zullen adviseren enigerlei actie 1
nemen.
11. Operatierapporten.
De kans wordt steeds groter dat de Dienst in de toekomst ook open
tierapporten zal moeten produceren bij een extern onderzoek (Ombu<
man, Klachtencommissie). Daarmede dient, met ingang van heden, rel
ning te worden gehouden voor zover zulks niet reeds geschiedt:
zakelijke rapportage, geen irrelevante opmerkingei^ geen overbodigi
"sfeertekeningen" (welke snel de persoonlijke levenssfeer raken).
18 mei

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 22 mei 1984.

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

: H.BVD - PH.BVD.

1.
Heden komt de motie van de heer Lankhorst in stemming. TD registr
het gebeuren.
2. Rechts-extremisme en anti~fascisme.
————————————————^^————

De groeiende betekenis. van de CP en van meer uitgesproken rechts extreoistische verschijnselen, waaronder enkele van puur neonazietische en fascistische suit, vraagt extra aandacht. De react
hierop onder anti-faecistische vlag, waarbij ook "de Beweging" zi
manifesteert, vormt eveneens een bron van zorg.
Hede gezien de vragen van politieverbindingen wordt gedacht aan e
notitie en eventueel ook een aanvulling op de APID.

3» Arrestatie in Brussel.
Zaterdag j.l. is door
conform minitieus uitgewerkte actiepla
nen ingegrepen in een C-operatie. De Russische runner, als econoo
verbonden aan de Handelsmissie te Brussel, is gearresteerd. Hij z
worden uitgewezen, evenals waarschijnlijk 3 andere-Russen die zor
droegen voor het veiligstellen en retourneren van het materiaal. 0
de BMW waarin dit geschiedde is in onvervalste Wild-West-stijl ove
de Brusselse boulevards (en trottoirs!) jacht gemaakt.
Door dit spectaculaire aspect van de ingreep is de zaak (toch) in
publiciteit gekomen.
BZ/Chef DEU en PV-NATO zijn ingelicht.
k. Opleidingen

.

PHE en EO zullen schriftelijk verslag doen van hun interessante e
varingen in het V.K. .

/
5. Sacharov.
Rond zijn persoon worden momenteel vele acties gevoerd. PCF-leide
etaleerde zich hierbij wederom in een voorlichten
rol.
6. Uitwijzing VS-diplomaat Athene.
Onduidelijk blijkt waarom de Grieken een medewerker van de Amerik
Ambassade hebben uitgewezen.
22 mei

A U R O R A

ochtendbespreking

d.d. 25 mei

Aanwezig : PH.BVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C.
Afwezig

: H.BVD - HK

1. Bezoek Minister-President Nijmegen.
Het ziet ernaar uit, dat het bezoek van de Minister-President aan
Nijmegen op 1 juni a.s. gepaard zal gaan met grootscheepse ordeve:
storingen.
2. Woensdrecht.
De dreigingsanalyse geeft geen aanleiding tot bezorgdheid. Nochta:
vindt er volgende week op instigatie van Defensie ninisterieel ov
leg plaats (BiZa, Justitie en Defensie).
op het oorlogspad.
Deze journalist zou verklaard hebben van een "CIA-bron" de beschi
king te hebben gekregen over belastend materiaal met betrekking t

4. Arrestatie in Brussel (zie Aurora 22 mei).
Er woedt een publiciteitsstormpje.
echuldigende vingers naar elkander.

en het NOS wijzen met be-

5- Memento mori.
De heer

, tot aan zijn flo H.EO, ie dezer dagen overle

6. Sino-Sovjet verhouding.
H.SBP signaleert tekenen die wijzen op een verslechtering.
/

7. Scheming registers.
Een korpschef heeft zich tot de Dienst gewend met het verzoek eve
tueel in onze registratie opgenomen gegevens van strafrechtelijke
aard betreffende twee burgers uit onze registratie te verwijderen
en te vernietigen op grond van de omstandigheid, dat deze gegever
althans wat hun strafrechtelijk aspect betreft onjuist zijn geble
De principiele kanten van dit verzoek hebben de aandacht.

25 mei

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

d.d.

2 9 m e t 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - HB - HC - DIB - HFID - HPZ - HSBP
HTD - HK

Afwezig:

HE

1. Integratie ACD en G
De afstemming van belde onderdelen op elkaar verloopt gemakkelijker nu er
een eenhoofdige leiding is. Gewerkt wordt aan een organisatie-structuur,
toetsingscriteria en een beschrijving van de beleidsruimte. Voor "leken"
zonder deskundige steun in de rug een noeilijke weg.
2. Begrotingsperikelen
Niet voorziene geldkrapte naakt het helaas aoeilijk het losgewoelde enthousia
voor bepaalde automatiseringsprojecten volgens plan te honoreren.
3. CORNAUT - BAUT
In een vergadering van de CORNAUT wordt nader bezien of er reden. is een BAUTbijeenkomst te organiseren.
4. CP
Deze partiJ trok alom sterk de aandacht. Bij de overheid, m.n. in politiekringen ontstond grote onrust. De PID's geraken hierdoor in de moeilijke
positie dat van hen door de korpsleidingen activiteiten worden gevraagd die
niet harmonieren net de aanwijzingen van de BVD.
Marcel van Dam heeft de aandacht weer gevestigd op het Zwartboek Drachten.
De Minister van Justitle verklaarde dat wordt nagedacht over mogelijke gronde
tot (sneller) ingrijpen.
5. Woensdrecht
Actiedagen 1, 2 en 3 Juni zullen weer veel rumoer veroorzaken; omtrent "harde
acties is niets bekend.
6. NATO-Brussel
Er was veel opwinding over spionnen binnen NATO. WiJ zijn mede-verantwoordeli
voor de arrestatie van een Rus (en de uitwijzing van 3) die optrad als runner
in een operatie met een Nederlands militair bij NATO. Een leerzaam geval.
Ook Denemarken wees 2 Russen uit.

- 2-

- 2-

7. Spionnenruil
De onderhandelingen lijken een climax te bereiken. Het is voor alle
betrokkenen een onbekende en daardoor moeizame gang.
Niet iedereen zal de uitwisseling positief beoordelen; net is eyenwel
seer de vraag of een proces Beer zou opleveren.
BZ achtte het niet nodig (geen "need to know") de anbassade te OostBerlijn in te lichten.
8. BVA-/BVI-dagen
Een succes, mode door de getoonde dla-series,
9. PHILIPS
Ons Is gevraagd on advies bij de briefing van personeel dat wordt ingeschakeld bij projecten in communistisch geregeerde staten. Met name
wenst men van ons een realistisch. script voor een video-film,
10. Verbouwing 25
De verbouwers liggen v66r op het schema. Bet lawaai is als altijd uiterst
hinderlijk.
11. Plan van aanpak enz. enz.
Nader overleg over de indeling van het personeel in categori&n zal plaatsvlnden bij PHBVD.
12. Vragen over zaak
Iloeizaam overleg op ambtelijk niveau zal worden doorbroken door een
telefoontje van de Staatssecretaris van VtW aan onze Minister.
13. Schonen registers
Een politlechef bee ft de Dienst verzocht de registers te schonen van
enkele onjuist gebleken gegevens.
14. Follow-up Wolfheze
Er is een kort concept-protocol. De finale versie zal worden gedistribueerd.
De Dienstleiding zal op korte termijn beslissingen nemen over de verdere
aanpak.
15. Buitenlandse reizen
Gezien de bezuinigingsaaatregelen zal in het vervolg extra worden gelet op
de omvang van de delegaties.
In de Club de Berne is besloten voortaan alleen met de Hoofden van Dienst
bijeen te komen. De verdere deelname van
of
en van
is
in discussie.
16. Vertegenwoordiging Dienst op recepties e.d.
Nader wordt bekeken hoe de representatie van de Dienst bij allerlei gelegenheden binnen verantwoorde grenzen kan worden gehouden.

A U R O R A

d.d.

1 Juni 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - BIB - KA/C

Afwezig:

HE - HE - HTD - HSBP

1. Woenadrecht
Geen aanwijzingen omtrent harde/gewelddadige acties.

2. Spionnenruil
Partijen zi jn tot een akkoord gekomen. De eerste fase van de
ruil vindt heden plaats.

3. MfS

Onderzocht wordt of net MfS betrokken is hij een buitenechtelijke
relatie van een Nederlandse diplomaat verbonden aan onze anbassade
te Oost-Berlijn.

4.
De kamervragen zijn inniddels beantwoord door de StaatBsecretaris
van V&W (niet mede name.'ns onze Minister !).
Medio volgende week zal de Adviescomaissie betrokkenen bx>ren.

1-6-1984

A U R O R A

d.d.

5 Juni 1984

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD - HE

Afwezig:

PHBVD

1. CP
De NRC bracht Jl. zaterdag een goed artikel over de CP. Inniddels
is er sprake van de oprichting van een ordedienst o.l.v. een ex•arinier.
De A.I. van de RP heeft een oekaze uitgevaardigd over de aanpak van
CP-leden binnen bet Korps.
2. Molukkers
Hier en daar stijgt de spanning. In het Noorden (rond Hasiun) en
in Capelie (nieuwe ontruimingsactie).
Een korte sfeerschets voor de regering wordt geconcipiilerd.
3. De Beweging
De toekonst zal waarschijnlijk Beer gerichte acties op lokaal niyeau
tegen concrete objecten te zi.en geven; zoals tegen het YYD-rpartijbureau
te Amsterdam.
4. De spionnen-ruil
Met de uitreis van de Oostduitser is eind vorige week fase 2 afgerond.
Nu nog fase 3, de In vrijheidstelling van een Westduitser (en zo
mogelijk fase 4, de uitwijzing van enkele betrokkenen). Publiciteit
is dus voorlopig ongewenst.
5. Invoering nieuw BBRA /
4

Toelicbting van algemene aard kan bij HPZ worden gevraagd. Het geplande
beraad bij PHBVD betreft een deelprobleem.
6. KGB looft prijzen uit
In de Litteratoernaja Gazeta is een prijsvraag voor de beste film of
het beste boek over het KGB gepubliceerd. Doel is het opyijzelen van
het artistiek en ideologisch. niveau van werken betreffende het KGB,
zulks ter voorberelding op de 70-ste verjaardag van deze Dienst,
eind 1987.
7. "Politiek in Europa"
De NRC publiceerde op 4 Juni een lezenswaardig artikel over het
communisme, waarbij de voor ons ongebrulkelijke benadering opvalt.

- 2-

- 2-

8.

9. Handelingen Tweede Earner
Enkele uitspraken van onze Minister tijdens de Interpellatie
Lankhorst zijn distributie binnen de Dienst zeker waard,
Onderdeelschefs kunnen kopleen aaken van het HK-exemplaar via
KA/S.
10. Bezoekers
6 en 7 Juni

H.

8 Juni
12 t/ra 14 juni

tweede »an
-delegatte.

5-6-1984

'

A U R O R A

d.d.

8 juni 1984

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD - HK
Afwezig: PHBVD

1."Pleuris-dagen"
Komende week zijn onder deze naam enkele actiedagen gepland
die vooral in Den Haag nogal wat overlast zullen veroorzaken.
2. Suriname-overleg
De nieuwe "Chef Inhoud" van de IDE, een door BZ voor drie Jaar
bij de IDB gedetacheerde aabtenaar, nan contact op OB bet
Suriname-overleg weer op gang te brengen.
3. W & T

Een delegatie van
kwan met voorstellen tot pooling van
informatie over de open Russische inspanningen op W It T - gebied.
De delegatie is naar de IDB verwezen.
4. Maritiem Beraad
Harid, locale politic en BVD hebben met succes op enkele plaatsen
een dergelijk beraad gestart. Sinds kort wordt gebruik gemaakt
van een computer-progranma om de controle op schepen en schepelingen
te verbeteren.
Wij zouden het voortouw kunnen nemen in de NAVO-werkgroep "Soviet
Shipping".
/
5. Zaak
De PTT is optimistisch over de afloop van de behandeling door de
Commissie v.d. Hoeven.
6. Automatisering PID-administraties
Op 7 juni werd een eerste bespreking gehouden met de chefs van een
aantal grote ID'S.

14 juni 1984

A U R O R A

d.d.

1 2 juni

1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HTD - HSBP - KA/C

Afwezlg:

HK

1.
HSBP maakt gewag van de bijeenkomst van deze studiegroep in Louden.
Men speelt met de gedachte
uit te nodigen toe te treden.
2. E XIII
De nieuwe verbindingsmiddelen zijn een aucces.

•

3.
Partijen zijn vorige week door de Adviesconmissie gehoord.
4.
blijkt zeer goed gefnforaeerd over de Pakistaanse inspanningei
op nucleair terrein en de rol van een Nederlander daarin.
5. Karate-Bob
Van de LOvJ werd vernomen, dat Karate-Bob zich beroepen zou hebben op
contacten met de heer van Doeveren (vbormalig HK) over een of ander
uraniumproject.
Dezerzijds bestaan er ernstige twijfels of hierin zelfs maar een grond
van waarheid zit. De ne'er Van Doeveren is moment eel onbereikbaar.
6. Kruisraketten
De parlementaire behandeling van het kabinetsbesluit zal gepaard gaan
met enkele het trein- en wegverkeer ontwrichtende acties.
7. Kamertjeszonden
Twintig

overtredingen in de meimaand, een lichte stijging derhalve.

8. LOvJ
De LOvJ heeft zich onlangs in een C-zaak met voorbijzien van het KB
er wel heel nadrukkelijk op beroepen, dat ook ten aanzien van de art.
98 Sr het O.K. (de LOvJ) en niet de BVD het opsporingsbeleid bepaalt.
Mede in het licht van de aard van de onderhavige C-Zaak acht HBVD het
niet opportuun hiertegen in het geweer te komen.

12-6-1984

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

(extra)

d.d. 1 5 Juni 1084

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - HB -

PHC - HD - HE - wnd. HFID -

HPZ - HSBP - HTD - HK

Afwezig:

- --

1. Follow-up Wolfheze
Besloten is de uitvoering van een aantal te Wolfheze genomen besluiten
aan te vatten.
Een werkgroep onder voorzitterschap van PHBVD (leden: HPZ, HFID en HK)
zal een voorstel doen net betrekking tot de voraing van een "task-force
(soort OfcE-eenheid). De werkgroep zal zich uiteraard over de sanenstelling, de taak, de benaning e.d. buigen, doch kan ook suggesties doe
aangaande de toekomstige plaats in de organisatie. Voorlopig wordt de
"task-force" echter direct onder de Dienstlelding geplaatBt.
De onderdeelschefs worden verzocht met voorstellen te konen hoe de
conciliates van Wolfheze in de eigen eenheid kunnen worden toegepast om
tot een efficientere werkwijze te konen.
De creatle van een dienstplan voor 1985 zal na de vakanties worden
aangepakt.
BiJ de komende aanvraag van T-acties zal zoveel nogelijk het kostenbaten aspect al in de beoordeling worden betrokken.
Hedenmiddag zal HBVD de CvO globaal inlichten over de resuitaten van
Wolfheze.

2. Andere locatie Dienst ?
'Plannen om voor de Dienst een nieuw gebouw in Rijswijk neer te zetten
zijn in studie. Voorlopig valt nog niet te voorspellen of de
financiering rond kan konen (en of vervolgens alle andere obstakels
uit de weg geruimd kunnen worden).
Ook als dit lukt zal het nog zeker 4 jaar duren voor aan verhuizing
gedacht gaat worden.
Voortijdig gepraat over concrete locaties kan de hele onderneming ernst
schaden.
Ook hlerover zal HBVD heden in de CvO enkele nededelingen doen.

15-6-1984

A U R O R A

d.d.

1 9 juni

1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HSBP - HTD - KA/C - HI
Afwezig:

HK

1. Van ethiek naar politiek
ia van oordeel, dat in bet licht van
de politieke krach-tsverhoudingcn een minder dogmatische
standpuntbepaling ten aanzien van de kruisraketten een
voorwaarde is om succes te boeken in de strijd tegen de
kernbewapening.
2. Bezoek van
Door de gereserveerde opstelling van de
-vertegenwoordigers heeft dit bezoek inhoudeli jk. veinig opgeleverd,
HBVD wil zijn oordeel over de wenselijkheid van voortzetting van de relatie opsch-orten tot na net tegenbezoek.
3.
De uitwisaeling is afgerond. De Vaste Coamissie wordt per
brief over het verloop van de zaak op de hoogte gesteld.
Er is nog geen beslissing genoaen over een eventuele png.
4. M & T
In verband net vakantie van KA/
.dienen de opgaven
uiterlijk 30 juni in zijn bezit te zijn. KA/ zal nu reeds
de afspraken met de betrokken Ministers maken.
5. —^^~
CVO
HBVD heeft de CVO ingelicht omtrent de verhuisplannen en
de resultaten van ,Wolfheze. Beide zaken zijn positief
ontvangen.
6.

, DDO, is benoemd tot Inspector General, een
dzz. onbekende functie.
is zijn opvolger.
19-6-1984

A U R O R A

d.d.

2 2 Juni

1984

A a n w e z i g : HBVD - PKBYD - HB - PHC - HD - HE - HSBP
ttTD - KA/C
T
/

Afwezig:

HK

1. Woenadrech-t
Aanataande woensdag gaat men. over tot ontruiming yan
bet VAK.
'2. Diefstal dynamlet
,

De professioneel u i t g e v o e r d e d i e f s t a l van a.cb.tb.onderd
kilo d y n a m i e t uit een bunker ergens In bet zuiden van
BelgiS wordt In verband gebracht met terroriattscbe.
activiteiten.

3.

4. B Xlll-verhindingen
Knkele problemen met betrekJctng tot de security van de
verblndingen passeren de revu.
5. Najaarsplannlng
Komt op de stafvergadering van 29 juni aan de orde.
PHBVD maakt een paper.
6. Opvolging
i
De vraag of
als h_oofd van b.et Beveillgingsbureau
van de EG door een Nederlander zou moeten worden opgevolgd, vormt onderwerp van beraad met BuZa.
7. Agenda HBVD
2 Juli
10 juli
12 J u l i
13 J u l i
17 J u l i

-

Minister
DG OOfcV
Grote Drieboek
IDB
SG

A U R O R A

d . d . 2 6 Juni

1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - H8BP
HTD - KA/So
Afwezig:

HK

1. Woning Lubbers
Ongeregeldbeden die rond de woning van Lubbers werden
verwacht, hebben niet plaatsgevonden. Mogelijk. als
gevolg van verhoogde politic a c t i v i t e i t e n ter plek&e.
2•

Ontruining van bet YAK
Het VAK te Woensdrecb-t zal morgenavond worden ontrui.md.

3. Scaletpartij te Ealingan
RiJ de woning van de Officier van' Justitie Ixelast met
de zaak
heeft een schietpartij plaatsgevonden,
De OBStandigheden waaronder dit gebeurde kunnen duiden
op een h e r l e v i n g van de RAF-actiyiteiten.
4. Positie BC
BC is tijdelijk t'oegevoegd aan HB teneinde enkele
bijzondere taken uit te voeren.
5. Japans bezoek
Een onofficieel bezoek. van enkele medewerkers van een
Japans politie onderdeel belast net soortgelijke taken
als de Dienst, is als auttig ervaren.
Met nane ook door de concrete informatie welke de
bezoekers de Dienst ter beschikking stelde.
26-6-1984

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

d.d. 2 9 juni 1984

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

Afwezig:

HK

1. Mieuwe Defaulting
Hot vier jaar geleden opgestelde programme van eisen moet geactuallseerd worden; HFID zal een circulaire sturen.
Voorzlen is in een capaciteitsvergrotlng van dertig procent. HlerbiJ
is rekening gehouden net een jaarlijkse groei van een procent tot
1990. Overwogen dient te worden of net niet raadzamer is een later
tijdstip (bijvoorbeeld het jaar 2000) als richtsnoer te nemen.
2. Begroting

•
Een normoverschrijding ten bedrage van / 360.000,-- voor de begroting 1985 is geaccepteerd. Er zal meer aandacht geschonken moeten
worden aan meerjarenramingen.

3. Formatie

De herbezettingsoperatie levert de Dienst zeven formatieplaatsen
voor 1984 op.
Het nettoresultaat van beide operaties is voor het jaar 1984 dus
nihil. De toedeling van de nieuwe fornatieplaatsen zal overigens
uitsluitend op basis van een prioriteitenstelling geschieden;
"historische" aanspraken leggen derhalve per deflnitie geen gewicht
in de schaal.
De vervulling van een aantal vacatures blijkt OB uiteenlopende redeneu
in toenemende mate moeilijkheden op te leveren.
Wolfheze

4. Planning
PHBVD geeft een toelichting op zijn voorstel van 28 juni 1984. Zijn
centrale these is, dat planning als functie van een bewustwordingsproces met betrekking tot de verhouding van doel en middelen slechts
zlnvol kan zijn als zij een procesmatig karakter heeft en andere
besluitvormingsprocessen met haar harmonie'ren. Zij dient, aldus HBVD,
uitgaande van de status quo als een eerste aanzet beschouwd te worden
tot een afgewogen prioriteitenstelling. Een kosten-x,/ batenanalyse
over de eerste helft van 1984 en vervolgens ge€xtrapoleerd naar de
tweede helft van 1984 moet fungeren als grondslag van de planning.
Wat de kosten betreft kan volstaan worden met een globale schatting
op basis van inzet personeel en materieel. De batenanalyse zal moeten
- plaatsvinden -

- 2-

plaats vinden tegen de achtergrond van de aan de Dienst opgedragen
taken en de politick-maatschappelijke context.
Besloten wordt, dat de planning voorlopig een vast agendapunt voor
de stafvergaderlngen zal vormen.
5. Viering achtste luBtruii
Volgend Jaar aei bestaat de Dienst veertig Jaar. De Dienstleiding
zal zich beraden over de wijze, waarop dit gevierd aoet worden.

29-6-1984

