
AUHORA

OCHTENDBE5PRSKING op naandag 3 Juli 1972*

Aanwezig: H.BVD - BV - PHC - H.D - PHB - H.KSB - H.TD - UK

Afwezig : PH.BVD

1. Perscontacten

HK werd vrijdag 30 juni gebeld door de heer t hoofdredacteur
ANP, die mededeelde dat het bericht in Trouw en de Volkskrant orutrent
plannen van de Zwarte September om drie met name genoemde Araerikaanse
bedrijven doelwit van sabotageacties te raaken, afkomstig was van sijn
correspondent in Brussel. Hij wilde weten of wij terzake over aan-
vullende gegevens beschikten.
HK heeft hem gezegd dat dit niet het geval was. ten soortgelijke vraag
werd ontvangen van de heer van het Vrije Volk via de afdeling
Voorlichting van het departement.

2. Rapporten gerechteli.lk laboratorium

Mr. Van Sijkern heeft H.BVD laten weten, dat rapporten van het gerech-
telijk laboratorium alleen ter beschikking van de BVD kunnen worden
gesteld op aanwijzing van de OvJ, die erom verzocht ofwel de Minister
van Justitie.
Hij is bereid de Minister namens H.BVD te vragen of deze de DQ Politic
bevoegd wil verklaren tot het geven van opdrachten aan het laboratorium
om rapporten die van ons van belang kunnen zijn ter beschikking te
stellen.

3. Nieuwzeelandse MID

H.BVD kreeg donderdag bezoek van de heer , een ex-medewerker
van de Nefis, thans werkzaara bij de Nieuwzeelandse MID.
Deze had kennelijk door bemiddeling van persoonlijke relaties een cursuj
gelopen bij de MID. Hij wilde eens nagaan of een relatie tussen de
Nieuwzeelandse MID en de BVD kan worden gelegd.
H.BVD heeft hem erop gewezen, dat wij in contact staan met de Nieuw-
zeelandse burgerlijke dienst.

**• A.m.v.b.

Dinsdag k juli vindt desmiddags de bijeenkomst van de Kamercommiseic
plaats over de nieuwe a.m.v.b..
Na het overleg zal het ontwerp aan de Raad van State worden gezonden.
H.BVD verwacht publicatie van de a.m.v.b. in het komende najaar.
Een kwestie waaraan vooraf aandacht dient te worden geschonken is het
op andere wijze ingevolge artikel 111,3 aanwijzen van politiearabtenaren
en ambtenaren van de grensbewaking voor het verrichten van werkzaarnhe-
den voor de Dienst.

5» Automatisering

Donderdag a.s. heeft H.BVD een gesprek met de heer van Financier*
en van de Directie Org. en Autom. van het departement over het
beschikbaar stellen van financiele middelen voor het coraputerprojckt.

3 juli 1972.



AURORA

OCHTENDBaSPREKING op woensdag 5 Juli 1972.

Aanwezig: H.BVD - BV - H.C - H.D - PH.E - H.TD - H.KEB - HK

Afwezig : PH.BVD

1, Zwarte September

CFO kreeg gisteren op bezoek de Kapt* van de Belgische
Rijkswacht. Deze was vergezeld van een officier van de Rijks-
politie. Zij waren bij ons gekoiaen op in tro due tie van de
Kol. van de Staf van de Algemeen Inspecteur. Zij zouden
mededelingen doen omtrent de activiteiten van de Zwarte September-
groep. Het bleek dat zij doende waren om de Lerichten in de pers
dezer dagen te evalueren omtrent plannen van de Zwarte September
om met name genoemde Amerikaanse bedrijven aan te vallen.
Ook wilden zij weten wat er waar was van een persbericht dat drie
groepen van de Zwarte September zich in Nederland zouden ophouden.

2. Bezoek Gromyko

H.C deelt mede dat bij de Haagse Politic het verzoek van Opper-
rabijn is binnen£ekomen om op het Binnenhof, alwaar Grorayko
de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zal bezoeken, een
demonstratie t.b.v. de Russische joden te mogen houden*

3« Economic League

H.D deelt raede dat DIB gisteren het verzoek verkreeg van de heer
C.C. van den Heuvel om een gesprek te hebben met de heer

van de Economic League - een organisatie in Engeland
die anti-comraunistische propaganda bedrijft - om wat gegevens te
verstrekken over de radicale jeugd in Nederland. De heer
zou een lezing over de radicalisering van de jeugd houden voor de
beveiligingsmedewerkers van da z.g. visclub.
H.BVD heeft de heer Van den Heuvel reeds medegedeeld tegen het
bedoelde gesprek geen bezwaar te maken.

.̂ A.m.v.b.

Gistermiddag vond de bijeenkomst van de Kamercommissie plaats ter
bespreking van het ontwerp van de a.m.v.b. betreffende de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten. Er was nog enige discussie van de
kant van de heer Den Uyl over de taakomschrijving van de BVD,
Mr. Geertseraa hield een kort betoog, in aansluiting op het de
Coramissie toegezonden stukt betreffende de onmogelijkheid en de
onwenselijkheid om de taak van de BVD aan het strafrecht te rela-
teren. flij moeten nu aandacht gaan schenken aan de regeling be-
treffende het aanwijzen door de burgemeesters van anbtenaren van
gemeentepolitie.

6 juli 1972.



AUSORA

OCHTSNDBESPREKING op vri.ldag 7 Juli 1972.

Aanvrezig: HJJVD - BV - H.C - H.D - PHS - H.TD - H.KBB - K/D

Afwezig i PH.BVD - HK

1. Boameldingen bi.1 de Ned. Spoorwegen

H.D maakt melding van een brief van het Hoofd van de Spoorwegrecherche
aan de DG van 0.0. en V. met het verzoek een regeling te treffen voor
het optreden van de politie bij borameldingen, die bij de spoorwegen in
steeds groter aantal binnenkoraen. Het optreden van de politie heeft nl.
in sommige gevallen tot onevenredig grote vertragingen in het spoorweg-
verkeer geleid.

2. Economic League (pt. 3 Aurora van 5 juli jl.)

H.D deelt enige nadere bijzonderheden mede over de werkwijze van deze
organisatie, die vernomen werden tijdens het gisteren plaatc gevonden
gesprek van DIB met de heer (ten rechte: ).
DIB zal van het gesprek een verslag raaken.

5. Automatisering (pt. 5 Aurora van 3 juli jl.)

H.BVD deelt mede, dat in de bijeenkomst van gistermiddag met o.a. de
heer en de heer bleek, dat van die zijde met onze voorstel-
len accoord kon worden gegaan en dat de betrokken Ministers zal worden
geadviseerd terzake hun fiat te verlenen. Gehoopt wordt dat in de
nieuwo begroting de nodige ruirnte voor de realisering te vinden zal
zijn. Na de vacantieperiode zal intern nader beraad plaatsvinden over
effectuering.
Te voorzien is dat het wel vijf jaren zal duren voor onze computer
operationeel is.

7 juli 1972.



AUROBA

OCHTENDBESPREKING op maandag 10 juli 1972.

Aanwezig: H.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1. J. Snellen
BV maakt melding van het overlijden (zelfmoord) van de bekende

Jan Snellen in de nacht van 8 op 9 juli jl«»

2. Beveiliging Shell
De heer wordt per 1 September a.s. lid van het Dagelijks Bestuur

van de Vrije Dniversiteit te Amsterdam en zal in verband daarmede zijn

functie bij de Shell neerleggen. Ben dezer dagen komt hij zijn opvolger

aan H.D voorstellen*

10 Juli 1972.



AURORA

OCHTSNDBBSPRBKING op woensdag 12 .lull 1972*

Aanwezig: H.BVD - BV - H.C - H.D - K.E - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig ; PH.BVD - HK

1. Suriname (zie Aurora van Ik juni 1972, pt. 2)

H.BVD deelt mede, dat over de eventuele Candidatuur van een BVD-
medewerker voor de functie van (tijdelijk) Hoofd van de CID nog geen
beslissing is genomen. Hij zal hierover nog nader spreken met H.B en
BPO.

2. Huisbedienden Ned, diplomaten

H.E vernam van de heer , dat bij Buitenlandse Zaken wordt gewerkt
aan een circulaire, die het meenemen van huisbedienden uit de Oostblok-
landen naar posten elders verbiedt. Het concept zal ons on advies wor-
den aangeboden.

3« Commissie Beveiliging Burgerluchtvaart

H.D deelt mede, dat in de gisteren gehouden bijeenkorast een raeldings-
schema voor het geval van vliegtuigkaping is opgesteld. Ook de 3VD is
in dit schema opgenomen.

kt Correctie pt. 1 Auroraverslag van 10 .luli .11.

BV deelt mede, dat uit later ontvangen berichten blijkt, dat J. Snellen
zaterdagmiddag 8 juli is overleden.

13 juli 1972.
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AURORA

OCHTENDBJ3SPREKING op woensdag 19 Juli 1972

Aanvezig: H.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1» Bulgaar vraap.t politiek asyl

Blijkens een bericht in "De Telegraaf" van hedenmorgen, heeft de Bulgaarse
student Ivanov Petkoff zich maandag jl. bij de Amsterdamse politie gemeld
en politiek asyl in Nederland gevraagd. Blijkbaar heeft Amsterdam nagSlaten
ons in te lichten. H.C zal am nadere gegevens vragen.

2. A.M.v.B.

H.D tnerkt op dat in de taakomschrijving Tan de militaire inlichtingen-
diensten niet de beveiliging van het Hinisterie van Defensie is opgenoroen,
zoals deze thans nog geregeld is in het verouderde Beveiligingevoorschrift
19̂ 9• H.BVD is van mening dat de omschrijving van onze eigen beveiligings-
taak voldoende ruimte biedt om Defensie dan wel de militaire diensten op
eventueel aan het licht komende lacunes in de beveiliging te attenderen.
H.BVD deelt voorts mede dat de Raad van State reeds heeft gereageerd op het
Nader Rapport van de Ministers. Behoudens een opmerking over een drietal
ondergeschikte punten wordt met de nieuwe versie van de A.M.v.B. accoord ge-
gaan. De publicatie in het Staatsblad kan nu binnenkort verwacht worden. Het
is de bedoeling dat de datura van inwerkingtreding gesteld zal vorden op
1 September 1972.

3» Automatisering^ (punt 3 Aurora van 7 juli jl.)

H.BVD deelt mede, dat onze computer-voorstellen door minister Nelissen
"geblokkeerd" aanvaard zijn. Er komt dus wel een bedrag voor op de begroting,
raaar over de besteding van dit bedrag zal nog nader overleg moeten worden ge-
voerd.

19-7-1972.



AURORA

I-
•* OCHTaNDBSSPRSKIHG op vrijdaK 21 juli 1972.

Aanweaig: H.BVD - BV - H.C - H.D - H.JS - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Asylaanvrage van Bulgaar (pt. 1 Aurora( van 19 Ou^i jl»)

H.C deelt mede, dat bij de ID-Amsterdam nog weinig bekend was over

deze affaire. Als tolk bij het verhoor zou optreden een met een

Nederlander gehuwde Bulgaarse vrouw.

H.KEB herinnert aan het afocheid van maandag a.s..

21-7-1972.
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AURORA

I

OCHT£NDBESPRSKING op maandag 2k .1uli 1972

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BO - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig : HK

Aanweaigheid tijdens het weekeinde.

Naar aanleiding van een vraag van H.D merkt H.BVD op dat de regeling waarbij

nagegaan wordt wie van de medewerkers van de afdelingen Bt C en D tijdens

het weekeinde aanwezig is, slechts bedoeld is om de vacantieweken te over-

bruggen. Mogelijk is de regeling door de niet met vacantie afwezigen

zwaarder opgevat dan in de bedoeling lag, zodat deze rain of meer ale

piketdienet word gevoeld. Van betrokkenen werd echter niet verwacht dat

zij thuis -bleven, wel dat zij bij eventueel voorkomende incidenten bereik-

baar zouden zijn. Daar tegen half augustus de meeste vacanties achter de

rug zijn, zal deze regeling niet langer worden gehandhaafd dan tot en met

het weekeinde van 5/6 augustus a.s.»

24-7-1972.



AURORA

OCHTBNDBSSPaSKIHG op woensdag 26 .lull 1972.

Aanwezig: JI.BVD - PH.3YD - BO - H.C - H.D - H.fi - 1UTD - H.KEB - K/D

Afwezig : HK

1. Bezoek President Suharto aan Belgie

Uit een van ontvangen telex blijkt dat President Suharto van
21 - 23 novetaber a.s. een bezoek aan Belgie brengt. verzoekt
informatie over Molukkers en andere elementen, die eventueel iaciden-
ten kunnen veroorzaken. Hoewel de spoed waar op aandringt niet
duidelijk is, verzoekt H.3VD aan H.C deze zaak in hot oog te houden.

2. VHA

In de rapportage van de heer over Aruba komen berichten voor
over gebeurtenissen, die niet of slechts summier in de Nederlandse pers
vermeld worden. H.BVD acht het wel van belang, dat bij BFA wordt nage-
gaan of bepaalde berichten bij drs. bekend zijn. Mocht dit nie'
het geval blijken te aijn, dan dienen deze alsnog te worden doorgegeven

3.

k. Beveiligingsplan PTT

Bij zijn bezoek aan de DG-PTT, de heer , op raaar.dag jl. vernaia
H.3VD, dat deze het op prijs zou stellen dit plan nog eens met ons te
bespreken.
H.D zal dit op zich neiaen.

2? juli 1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 juli 1972

«

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BO - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig : HK

1. BeveiliftinKSplan PTT (pt. b AU30HA-verslag van 26-7-1972)

H.D geeft enige nadere bijzonderheden over dit plan, dat indertijd
door de heer is ontworpen. DIB aal begin augustus hierover
een geaprek hebben met de PTT.

2» Beveiligingscoamissie Burgerluchtvaart

DIB had gisteren een gesprek met de heer van 0.0. & V.,
Gebleken is dat 0.0. & V., in tegenstelling tot vroeger, nu wel
prijs stelt op een vertegenwoordiging in deze commiesie.

28-7-1972.



AURORA

OCHTENi)3E3PR3KING op aaandag 31 .lull 1972

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - KJSB/B - H.TD - HK

Afwezig : ——-

Appreciatie inwendip;e veiligheid

H.BVD nodigt H.B, H.C en H.D uit voor een gesprek op woensdag 16 augustus a.s.

te 15*00 uur over de opgestelde nieuwe appreciatie betreffende de binnen-

landse tegenstander ten behoeve van de afdeling inwendige veiligheid.

r
1-8-1972.



AURORA

OCHTEND3BSPREKING op woensdag 2 augustua 1972

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B . H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig :

1, Arabisch terrorisms

Gesproken wordt over het in het dagrapport van da afdeling C van 1-8-1972
vermelde bericht betreffende de ontwikkeling door Al Fatah van eeu
"suitcase rocket launcher"* H.BVD stemt ermede in dat aan dit bericht geen
ruimere exploitatie is gegeven dan doormelden aaa R«P. Schiphol.

2. Controle meenemen stukken

H.BVD wijat erop dat commentaar door de afdelingshoofden op de door de BVA
opgestelde concept-circulaire vanzelfsprekend alleen dient te worden gegeven
wanneer ze opmerkingen hebben. Hij zou gaarne zien dat dit dan voor het mid-
den van de volgende week geschiedt.
H.D zegt geen opmerkingen te hebben.

3.
Door de nieuwe chef van de -station
gekondigd in begin September van de heer
tier.

werd het bezoek aan-
van het Hoofdkwar-

3-8-1972.



AURORA

OCHTENDBS3PR5KING op vrijdag 4 augustus 1972

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

Afwezig :

IRA

Naar aanleiding van radioberichten dat in de wijk Bogside in Belfast ge-
vonden documenten aanwijzingen bevatten voor coutacten tussen de IRA
Provieionals en organisaties op het Europese continent w.o. Nederland,
nam H.B telefonisch contact op met • Medegedeeld werd dat de be-
doelde berichten niet juist zijn.

2. C.V.I.H.

H.BVD woonde gisteren een bijeenkomst van de C.V.I.N. bij.
Vanwege de begrafenis van de S.G. van Algeraene Zaken was daaraan niet de
gebruikelijke voorbespreking voorafgegaan, hetgeen bijdroeg tot een opge-
wektere discussie.
Gesproken werd over het SBP-weekoverzicht. Men wilde \veten welke selectie-
norm voor het opneraen van berichten daarin wordt toegepast en aan welke
onderdelen van BUZA het wordt gezonden. Deze vragen zullen in de volgende
op 7 September plaatsvindende vergadering waaraan H.B zal deelnemen \vel
weer aan de orde komen.
Gezien de berichtgeving van SBP over Roeraenie vroeg admiraal of het
mocelijk was over de huidige situatie in dat land een apart rapport op te
stcllen.
Door de vertegenwoordiger van Buitenlandse Saken, de heer

, werd gevraagd of SBP alle voorhanden berichten kan
ter beschikking stellen die van vvaarde kunnen worden geacht voor de arabte-
naren van Buitenlandse Zaken, die gaan deelnenen aan de onderhandelingen
over de Europese veiligheidsconferentie en de M.F.B.R. en die een bijdrage
kunnen vormen voor de beleidsvornins terzake.

it-8-1972.



Maandag 7 augustus 1972 geen verslag.



AURORA

OCHTaNDBSSPRBKING op woensdag 9 augustus 1972

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

Afwezig :

Israelische schepen

H.D verstrekt enige infortaatie, verkregen van de DC van de Rijkepolitie
te Water te Amsterdam, oratrent de controle op Israelische schepen in de
haven van Amsterdam.

9-8-1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 augustus 1972.

Aanwezig: H.BVD - Ph.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.K

Afwezig : H. KEE

1» Perscontacten*

H.K vernam gisteren ran de heer van de afdeling Voorlichting
dat bij deze navraag was gedaan door twee journalisten omtrent de
juistheid van een bericht dat tijdens de regering De Jong afluister-
apparatuur in de zaal yan de Ministerraad zon zijn ontdekt.
Kort hierna werd H.K gebeld door de journalist van de GPD,
die vertelde dat minister Geertsema in een vertrouwelijk gesprek in
Nieuwspoort aan de hoofdredacteur van de GPD in het kader van een
gesprek over de mogelijkheid van het afluisteren van de besprekingen
in de ministerraad had gezegd, dat hij deze niet aanwezig achtte,
rnaar dat het wel eens was voorgekomen dat afluisterapparatuur in de
Trev&aal was aangetroffen.
H.K informeerde hierover de heer van de afdeling Voorlichting
die op zijn beurt navraag deed bij minister Geertsema.
Deze verklaarde inderdaad een soort—gelijke mededeling te hebben ge-
daan. Hij had protest aangetekend bij het bestuur van Nieuwspoort
tegen het feit dat in strijd met de bestaande erecode journalisten
gebruik maakten van aldaar vertrouwelijk gedane mededelingen.
Het bleek dat minister Geertsema des nachts ook nog door een journa-
list om bevestiging van zijn mededeling was gevraagd.

2. VNA.
"""""
In verband met de afwezigheid van minister Geertsema (tot donderdag
17 augustus) vraagt H.BVD aan H.B deze na terugkeer een samenvatting
van de berichten van de VNA over de situatie op de Antillen te willen
doen toekomen.

11-8-1972.



AURORA======

1 $>
OCHTENDBESPRfiKING op maandag Ik augustus 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.O - H.fi - H.KEB - H.TD - HK -

Afwezig : - - -

1. lerland en da NATO

H.D deelt made* dat van de BVA BuZa irerd vernomen dat Nederland moge-
lijk als sponsor moet optreden voor de lerse republiek in geval daaraan
bepaalde NATO-gegevens zullen worden ter beschikking gesteld. E.e.a.
houdt verband met de voetreding van lerland tot de E.G..
H.BVD spreekt de verwachting uitt dat BuZa ons dit ook nog schriftelijk
sal mededelen.

H.D brengt nog in herinnering dat lerland deel neemt aan Eurocontrol en
dat door de lerse republiek de betreffende security-overeenkomst irerd
ondertekend.

2. Oasunie

H.D kreeg hot verzoek van de Oasunie of wij mogelijk iemand weten, die
interesse heeft voor de functie van BVI. H.D heeft er geen bezwaar teget
dat e.e.a. in een interne circulaire in de dienst wordt bekend geraaakt.

.3. A.m.v.b.

H.BVD deelt made, dat de a.n.v.b. betreffande de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 5 augustus jl. door de Koningin ward getekend.
Het KB nr. 3 d.d. 5-8-1972 zal deze week in het Staatsblad verschijnen.
De afdelingshoofden wordt verzocht bij het secretariaat KA op te geven
hoeveel exemplaren men van het K.B. nodig heeft.

k. Benelux

In de vrijdag 11-8 bij ons gehouden bijeenkomst van de hoofden van de
drie Benelux-diensten werd onder meer gesproken over de verhouding van
de Belgische dienst tot het veiligheidsbureau van de E.G. van de heer

.
Voorts over de appreciatie van de dreiging van Ambonnese zijde i.v.m.
het bezoek, dat president Soeharto van Indonesia aan Belgie zal brengea.
De volgende bijeenkomst is bepaald op 23-10-1972, des middags vooraf-
gaande aan de bijeenkomst op de volgende dag van het NATO Special
Committee.
De bijeenkomst van de hoofden van de C-afdelingen van de diensten zal
voor 23-10 plaatsvinden. Aan de orde komen dan de van Belgische zijde
in te brengen gevallen van medewerkers van de E.G., die de aandacht
hebben getrokken.

augustus 1972



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 16 augustus 1972.

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

Afwezig : ——.

1. A.m.y.b.

H.K deelt mede dat het Koninklijk beeluit betrefferie de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten waarschijnlijk niet voor 22 augu6tus 1972 het Staats-
blad zal bereiken.
Hij heeft bij de StaatsdVuSfterij 250 exemplaren van het betreffende
Staatsblad en 750 exemplaren van het Koninklijk besluit in wat handzamer
vorm besteld.

2. Politiekeeiel.

H.K werd gisteren opgebeld door de H.C.v.P. uit Apeldoorn die
mededeelde dat een Joegoslaaf on politiek asiel had verzocht. Hi3 zal
ons een afschrift van het rapport, dat hij aan het Kinisterie van
Justitie zendt, doen toekomen.

3. Ambassade Moskou.

' Naar aanleiding van het vermelde onder punt 2 van het dagrapport van de
Afdeling C d.d. 15 auguatus 1972 doet H.E enige intereesante mededelingen
omtrent faits et gestes van de heer , de derde secretaris van
onze ambassade in Moskou.

16-8-1972.



AURORA

OCHTENDBESPR£KING op vrijdag 18 augustus 1972*.

Aanwezig: H.BVD - PH..BVD - H.B - H.C - H.D - H.B - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1, Rode Jeugd

H.B vestigt de aandacht op hot pas uitgekoraen cahier nr. 1 "Stads-
guerilla" van de Rode Jeugd. Daarin verklaart de Philips-Griekenland-
groep zich verantwoordelijk voor de aanslagen op de Philips-vestigingon
van enige tijd terug* Op bedekte wijze worden de leden van de Raad van
Bestuur van Philips bedreigd.
In hetzelfde nummer stelt de Revolutionaire Sabotagegroep zich verant-
woordelijk voor de aanslag op de Amerikaanse bibliotheek in Amsterdam.
H.BVD vraagt H.B zo enigszins mogelijk net vermelde nummer vergezeld
van een korte toelichting toe te zenden aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Justitie, aan de D.G. Politic, de D.G. 0.0. en V. en de
P.G.'s.

2.

18 augustus 1972.



Maandag 21 augustos 1972 g«en Aurora



Woensdag 23 augustus 1972 geen verslag Aurora



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 25 augustus 1972

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PH.D. - H.E - KEB/B - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Dreigbrieven

H.E meldt dat in de nachtelijke uren aan PH,E door de heer vaj
de Hoofdafdeling Vreemdelingendienst en Grensbewaking van Justitie w<
gemeld dat zee Amerikaanse bedrijven in Amsterdam dreigbrieven haddei
ontvangen inzake het hedenmorgen om elf uur ontploffen van bormnen in
hun bedrijven.
Het bleek dat H.C een soort gelijke nededeling om 17.00 uur gisteren
ontvangen van Buitenlandse Zaken. De berichten zijn afkomstig van de
H.I.v.P. te Amsterdam,die kennelijk had nagelaten ons direct te
informeren.

2, Bezoek aan Parijs

H.KEB en KEB/B brachten een afscheids- resp. kennismakingsbezoek aan
Franse diensten in Parijs. Ook de -vertegenwoordiger werd b'
zocht. Deze decide mede, dat het in de bedoeling ligt op 20,21 en 22
September bij ons een seminar te houden over het Arabische terrorism'
H.C had ook iets dergelijks vernomen.
PH.BVD vraagt KEB/B begin volgende week per telex te verzo^
ons het program van het seminar bekend te maken.

25 augustus 1972.



AURORA

OCHTENDBSSPRJEKING op maandag 28 augustus 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.E - KEB/B - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1.

H.TD ontving een uitnodiging van voor een bezoek in de tweede
week van oktober aan een peilstation in de nabijheid van onze Oostgrens.
Daar zal nieuwe apparatuur worden gederaonstreerd. Aan de bijeenkomst.
wordt ook deelgenomen door vertegenwoordigers van diensten uit Denemar-
ken en Frankrijk.

29 augustus 1972.



AURORA
v-<*47.

OCHTENDBBSPREKING op woenadag 30 augustus 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.B - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Luid.

De Kolonel wordt als Hoofd Luid opgevolgd door de Luitenant-
Kolonel , tot nu toe Hoofd van ds Operation op de vliegbasis
Leeuwarden.

2. HID.

Medewerkers van de afd. D voerden gisteren een gesprek met enige mede-
werkers van de MID, t.w. Majoor , Kapt. Drs. (socioloog)
en een burgerarabtenaar (een aankonend jurist). Dozen gaan bij
de MID een analyae-groep formeren, die zich bezig gaat houden met het
aandacht schenken aan de niet-democratische groeperingen in de Krijgs-
macht en die daarover gaat fapporteren aan de Minister van Defensie.

Van een -medewerker ontving KEB gisteren de kortgeleden uitgekomen
Wet betreffende het Bureau voor Staatsveiligheid en de Staatsveilig-
heidsraad in Zuid-Afrika.

31 augustua 1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.jdaK 1 September 1972

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - PH.E - H.KEB - TDA - HK

Afwezig : H.BVD

1. PH.BVD en HK hadden gisteren een gesprek met de heren en
van de CRI over de Infortnatiecentrale BZ. Van onze kant werd een

uiteenzetting gegeven over de problemen die na het uitgaan van de voorge-
stelde circulaire bij de politic zouden rijzen en de verwarring die dat
zonder twijfel met zich zal brengen. Na een gedachtenwiseeling hierover
deelden de heren en raede, dat het niet in de bedoeling
lag dat de Centrale zich met andere zaken dan die betreffende de Zuid-
Molukkers zou bezighouden.
In eerste instantie was hierover een zeer eenvoudige circulaire aan de
Politie opgesteld. Op hoger niveau was toen een uitgebreidere circulaire
ontworpen, met de bedoeling daardoor een camouflage te bereiken t.a.v. het
hanteren van het begrip Zuid-Molukkers. Afgesproken werd dat de heren

en de kwestie aan Mr. Van Eijkern zullen voorleggen. Zij
zullen hem voorstellen dat van de kant van Justitie een nieuw ontwerp wordt
opgesteld, met vermijding van de vermelding van de naam Zuid-Molukkers en
met verwijzing naar een vorige aan de Politie uitgegane circulaire.

2. Beveiliging Rijksgebouwen

PH.BVD kreeg bezoek van de Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst,
Ir. , die advies kwam vragen t.a.v. de electronische beveiliging van
rijkegebouwen. Aan dit gesprek namen PH.D en de BVA deel.
Wij hebben toegezegd te zullen bezien of het mogelijk is cantecedentenonder-
zoeken in te stellen naar het personeel van de N.V. Nederlandse Automatieche
Beveiliging (NAB - nieuwe naan voor Alarma) dat betrokken zal worden bij het
aanbrengen van beveiligingsapparatuur in rijksgebouwen. Verder zullen wij
nagaan in hoeverre wij technische adviezen kunnen geven.

1-9-1972.



AURORA

OCHTEHDBBSPREKING op maandag fr September 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - PHE - TDA - H.KEB - HK

Afwezig : H.BVD

Koninklijk bezoek aan Joegoslavie

PHD deelt mede, dat vorige week vrijdag, 1 September, aan de heer
, hoofd van de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis,

door de heren (SBP) en (CSO) informatics werden ver-
strekt omtrent de situatie in Joegoslavie.
Dit in verband met het statiebezoek dat de Koningin over enige tijd
aan dat land zal brengen.

September 1972.



AURORA

OCHrENDBBSPREKING op woensdag 6 September 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.E - H.KEB - TDA - HK

Afwezig : H.BVD

1. H.KBB

PH.BVD meraoreert net een kort woord dat dit de laatste Aurora--
bijeenkomst is van H.KEB, die heden afscheid neerat i.v.ra. zijn. functio-
neel leeftijdsontslag.

2. Terrorisme

Gesproken wordt over het dramatische verloop van de aanslag van een
groep Arabische terroristen op Israelische atleten gisteren in het
Olympisch dorp te Munchen.
Tevens wordt van gedachten gewisseld over de ontvoering van de direc-
teur van Philips, de heer , in Argentinie.

3. NATO-inspectie
PHD had gisteren een gesprek met de twee NATO-medewerkers, die in Neder-
land de jaarlijkse inspectie t.a.v. NATO-, TOPIC- en ATOMAL-stukken
komen verrichten.

k. Philips

PH.BVD kreeg maandag jl. bezoek van de heer van Philips, die
kwam epreken over de brief van H.BVD van 18 augustus jl. over de voor-
genomen intrekking van de beschikking inzake de onbezoldigden.
Hij gaf kennis van het feit, dat de president-directeur van Philips het
voornemen had hierover een brief te zenden aan de Minister met het ver-
zoek om een gesprek.

7 September 1972.



AURORA

OCHTENDBESPRiSKING op vrijdag 8 September 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.E - TDA - HK

Afwezig : H.BVD

1. Arabisch terrorisme

Bij dit punt tevena aanwezig BFA en CFO,
Naar aanleiding van radioberichten hedenmorgen over beraamde acties van
Arabische terroristen in Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken, wordt ge-
eproken over de vraag welke waarde daaraan raoet worden toegekend en of wij
ook met gebeurlijkheden in ons land moeten rekening houden.
Wij hebben geen bevestiging van deze berichten van onze zusterdiensten ont-
vangen. De indruk bestaat, dat van paniekberichten kan worden gesproken, als
een reactie op het gebeuren in Miinchen.
Wij ontvingen wel van bevriende diensten vage berichten over mogelijke
terreurdaden, die gezien hun vaagheid niet voor exploitatie vatbaar zijn.
H.B meldt dat gisteren in het CVIN het bericht ter tafel kwam, dat de PLSP
sabotageacties zou plannen tegen Araerikaanse bedrijven binnen de komende
twee weken. Dit is hetzelfde bericht, dat ons vorige week zaterdag bereikte
via Buitenlandse Zaken.
HK ontving zojuist een verzoek van Mr. van Justitie of wij over con-
crete aanwijzingen t.a.v. acties van Arabische terroristen beschikken.
Voorts werd een oordeel gevraagd over de waarde van de radioberichten van
hedenmorgen. Aan de hand van het thans besprokene zal HK hem antwoorden. \. CVIN

H.B woonde de gisteren gehouden bijeenkomst van het CVIN bij.
De Kol. van de MAJRID gaat per 31-3-1973 weg, Hij wordt opgevolgd-
door de Kapt.Lt.z. . Kolonel van de LUID stelde in de verga-
dering zijn opvolger de Lt.Kol. voor.
De hoofden LID en MARID uitten enige bezorgdheid of zij onder het nieuwe
K.B. bepaalde taken (LID: Antecedentenonderzoeken voor de gehele krijgsmacht
MARID: Verantwoordelijkheid beveiliging defensieopdrachten bij Holland Sig-
naal) kunnen verrichten, waartoe het oude K.B. hen mogelijkheden bood. De
Kol. was van mening, dat deze vrees onterecht is. Hij werd hierin
bijgevallen door de Admiraal .
Het volgende CVIN is op resp. ̂  en 5 oktober a.s..

3.
De
heer

-liaison vertrekt per 1-1-1973 en wordt opgevolgd door de

Explosieven

PHD deelt mede, dat de EOD per 1-1-1973 zijn dienstverlening voor de civiele
sector zal beeindigen.

8 September 1972.



AURORA

OCHTENDBESPRSKING op maandaff 11 September 1972.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.E - TDA - HK

Afwezig : H.BVD

Arabisch terrorising

PH.BVD nam vrijdagmiddag deel aan een bespreking bijeengeroepen door de
D.G. 0.0.-en V., Mr. , waarbij ook aanwezig de D.G. Politie,
Mr. Van Eijkern en Mr. van Buitenlandoe Zaken, vergezeld van
enige medewerkers.
Gesproken werd over de inschatting van de verwachtingen omtrent even-
tuele acties van Arabische terroristen.
PH.BVD gaf een uiteenzetting omtrent onze visie terzake (zie Aurora
8-9-1972).
De vergadering was van mening, dat het wenselijk is een extra bewaking
in te etellen t.a.v. de Duitse ambassade en Duitse gebouwen, idem t.a.v.
de Israelische ambassade en gebouwen.
Voorts werd bepaald, dat de grensbewaking zal worden verscherpt. De
bijzondere maatregelen gelden tot donderdag a.s..
Dan zal een nieuw beraad plaatsvinden te 11.00 uur.

11 September 1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 15 September 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - TDA - HK

Afwezig :

1. Surinaams Bevrijdingsfront

H.B kreeg gisterenavond de mededeling van CFO, dat deze was opgebeld door
Majoor van het District Ben Haag van de Rijkapolitie.
Majoor was benaderd door de roorzitter van de Tweede Kaner,
Mr. Van Thiel, over een dreigbrief, die deze had ontvangen van het Surinaamsi
Bevrijdingsfront (de "journalist" ).
De bedreiging hield in, dat de voorzitter van de Surinaamse Staten, de heer
Lachmon, heden zou worden opgeblazen. Het bleek, dat de heer Lachmon vandaag
in de Tweede Kamer aanwezig zal zijn. De dreigbrief houdt verband met het
neerschieten van een Surir-amer door de Aiosterdamse Politic dezer dagen.
Uit persberichten is ons gebleken, dat deze zaak - zeals gebruikelijk -
door de Rijksrecherche wordt onderzocht.
In verband met dreigeraenten, die door Surinaamse organisaties wordt geuit,
acht H.BVD het nuttig, dat de PG-Amsterdaa over deze organisaties en hun
betekenis wordt geinformeerd.
H.B zegt, dat reeds het voornemen bestond een rapportje daarover voor de
Ministers, die het aangaat en enige autoriteiten op te stellen. Dit zal dan
ook aan de PG-Aosterdam worden gezonden.

2. Arabisch terroriame

Oesproken wordt over de aanslag, op 11 September in Brussel, op een mede-
werker van de Israelische ambassade, die contact opnam met een figuur, die
telefonisch had kenbaar gemaakt inlichtingen over een voorgenomen aanslag
op de ambassade te willen verschaffen.
Door de Belgische Politie wordt uitgekeken naar een Marokkaan, , die
verdacht wordt bij de aanslag betrokken te zijn geweest. Deze is in Neder-
land gedetineerd geweest i.v.m. een diefstal en daarna voor een passenaffai-
re aan Belgie uitgeleverd.
Het feit, dat een Marokkaan bij een terroristenactie naar voren komt, doet
H.BVD vragen hoe het staat met de aanwezigheid van Marokkanen op Schiphol.
Hij zou dit gaarne weten i.v.m. het gesprek volgende week met de President-
Directeur van de KLM, n.a.v. onze brief over de opheffing van het onbezol-
digden-instituut.
H.D zal de gevraagde gegevens bijeengaren.
Tijdens dit gesprek belt Minister Geertseraa H.BVD op over een artike1 in
het Algemeen Dagblad van heden, waarin wordt gesuggereerd, dat Arabische
terroristen over steunpunten in Nederland beschikken.
H.BVD informeert de Minister over onze wetenschap terzake. Hij antwcordt de
Minister eveneens op een deze door Drs. Den Uyl voorgelegde vraag of het
Palestina Comite actief aan Arabische terroristenacties zou medehelpen.
H.BVD zegt de Minister desgewenst met de heer Den Uyl over dit onderwerp te
zullen spreken.
H.BVD deelt verder mede, dat dinsdag 19 September op uitnodiging van de
DG 0.0. en V. een bespreking zal plaats hebben ter voorbereiding van het
gesprek, dat op instigatie van de Duitse Bondsregering zal plaatsvinden
tussen de Ministers van Binnenlandse Zaken c.q. Justitie van de WHU-staten
over maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.

- 2 -



3. Serving

PH.BVD deelt mede, dat nagegaan is of mogelijkheden voor aantrekking van
medenerkers aanwezig zijn onder degenen, die solliciteerden voor de Hogere
Politieacademie en die daar om leeftijdsredenen niet voor in aanmerking
komen. Bit leverde nog geen positieve resultaten op. Bet bleek, dat bij
1200 aanraeldingen slechts 50 kandidaten in aanmerking konden worden gebracht
voor toelating tot de academie, waaraan het aantal te vervullen plaatsen
60 bedroeg.

k, Kelderruimte - computer

Bij een onderzoek door de IBM, Rijksgebouwendienst en de Directie Organisa-
tie en Automatisering van Binnenlandse Zaken is gebleken, dat vele bijzon-
dere voorzieningen nodig zullen zijn om de kelderruimte geschikt te maken
voor het daarin opstellen van .een -computer.

September 1972.



AURORA

OCHTENDB3SPRI5KING op vrijdap; 15 September 1972,

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PHC - H.D - H.E - TDA - HK

Afwezig : - - - • -

1. Surinaamse aotivisten

H.B deelt mode, dat van het verhaal van de Majoor , waarvan
melding is gemaakt in Aurora 13-9» gebleken is niets waar te zijn.
Do voorzitter van de Tweede Karaer, Mr. Van Thiel, heeft alleen een telefoon-
tje gehad "inzake de aanwezigheid van een boa in zijn werkkamer. Navraag bij
de Majoor was niet inogelijk. Deze bleek niet te bereiken.

2. Arabisch terrorisme

H.D ontving gisteravond van de heer van de LID een ongespecificeerd
bericht, betreffende van Arabische zijde te verwachten aanslagen. Hetzelfde
bericht had ons reeds bereikt en was voor ons geen aanleiding geweest om
aan anderen door te geven.
De heer had het wel de gehele militaire winkel rondgezonden.
H.BVD acht het een juist beleid, dat wij in de huidige stortvloed van mel-
dingen het hoofd koel houden en alleen tot exploitatie overgaan t.a.v.
berichten, die concrete duidingen t.a.v* het verwachte gevaar inhouden en
die een redelijke evaluatie kunnen doorstaan.
H.D ontving een telex betreffende een bijeenkomst in Bern op 30 en 31 okto-
ber inzake luchtvaartbeveiliging. Deze is een vervolg op de bespreking enige
tijd terug eveneens op initiatief van de Zwitsers bijeengeroepen.
H.D vestigt de aandacht op het feit, dat door ons BuZa in samenwerking met
het Foreign Office een aanbeveling voor diplomaten is opgesteld, hoe te
handelen in gevaarsituaties.
H.BVD zal in de loop van de volgende week op deze kwestie terugkomen. Hij
zal dan tevens een oordeel geven over de vraag van H.D of de bedoelde aan-
bevelingen ter beschikking van andere partners bij de bespreking in Bern
kunnen worden gesteld.
PH.BVD nara gisteren deel aan de bespreking van de DG 0.0. en V.,
Mr. f en Mr. (Justitie) over de voortzetting van bewaking
van bepaalde ambassades. Besloten werd de bewaking van de Duitse ambassade
en consulaat-generaal tot nader order te continueren*
Mr. wees op de gevoelens van onlust bij de politie, die bewakings-
taken moet verrichten zonder naar haar gevoel adequate wapens ter beschik-
king te hebben. Men overweegt de aanschaffing van lichte pantserwagens,
direct voor gebruik geschikt.
Hedenmorgen vindt onder leiding van de heer van Justitie een bespre-
king plaats over de verstrakking van het visumbeleid t.a.v. onderdanen uit
Arabische landen, een versterkte grensbewaking en grotere controle op vreera-
delingen in het binnenland (o.a. door middel van de hotelcontrole).
PH.BVD meent, dat het nuttig is ook voor dit weekend een bereikbaarheidsro-
geling voor de betrokken afdelingen vast te stellen.

3. Special Committee

H.B neemt binnenkort, vergezeld van BFA, deel aan een bespreking van de
werkgroep van het Special Committee, waarin aandacht wordt geschonken aan
de New Left.

- 2 -



- 2 -

»• Opheffing onbezoldigden-instituut

Hedenmorgen ontvangt H.BVD de heer van Philips, die een onderhoud
verzocht kennelijk n.a.v. de brief van de Oienst over de opheffing van het
onbezoldigden-instituut.
Volgende week dinsdag heeft H.BVD ingevolge zijn aanbod tot nadere toelich-
ting terzake een gesprek met de heer , President-Directeur van
de KLM.
Bij beide gesprekken is H.D aanwezig.

5.
Maandagmorgen brengt de heer van het -hoofdkwartier een
bezoek aan de Dienst. H.BVD vraagt H.B en H.C hiermede rekening te willen
houden.

15 September 1972.



AURORA======

OCHTENDB3SPREKIKG op maandag 18 September 1972.
*"~ *

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C -H.D - H.E - IDA - HK

Afwezig : - - -

1. Popov

H.C raeldt, dat door Buitenlandse Zaken wederom (voor de derde maal)
een visum is verleend aan de heer Popov, die indertijd i.v.m. sijn
gedrag bij het Golub-incident op Schiphol werd uitgewezen.
Het is niet duidelijk, hoe dlt is geschied. Buitenlandse Zaken had 7.ich
voorgenomen geen visum meer aan Popov te verstrekken.
Aangezien wij geen aanleiding hebben om uit'hoofde van de veiligheid
van de staat iets op te merken, zullen wij geen bezwaar tegen de visum-
verlening aantekenen.

2. Israelische echepen

H.D meldt, dat zaterdag a.s. van de NDSM-werf in Amsterdam een achter-
stuk van een van de in aanbouw zijnde Israelische schepen te water ial
worden gelaten.
Mogelijk zal de Israelische ambassadeur hierbij aanwezig zijn.
De afdeling D onderhoudt contact met de R.P. te Water en de Gemeente-
politie Amsterdam en met de werf over de beveiliging. Naar het oordeel
van H.D zijn adequate beveiligingsmaatregelen getroffen.

5. Schiphol

De door H.D ingewonnen informatie betreffende de op Schiphol werkende
buitenlanders van Arabische herkomst heeft opgeleverd, dat daar werken
bij verschillende bedrijven: 113 Marokkanen, *f Libanezen en 1 Tunesier.

H.BVD vertelt het e.e.a. over het gesprek, dat hij begin September
had met dr. over de objecten van belangstelling voor .
Hij maakt van het gesprek een korte notitie.

20 September 1972.



AURORA

QCHTENDBESPREKING op woensdag 20 September 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - B.C. - H.D - H.E - TDA - HK

Afwezig :

1. Arabisch terrorisme»

- Gesproken wordt over de moord op de landbouwattache* van de
Israelische ambassade in Londen. Volgens De Volkskrant van heden-
morgen zou in andere niet geexplodeerde enveloppen een brief zijn
aangetroffen. In de telexberichten die wij ontvingen is daarvan
geen melding gemaakt. H.B hoopt dat zo een brief ie aangetroffen,
men deze aan ons ter beschikking zal stellen opdat wij de tekst
kunnen bestuderen en kunnen nagaan in welke taal dezo ie gesteld*

- Op 21 en 22 September a.s. vindt op Buitenlandse Zaken een bijeen-
komst plaats van de directeuren politieke zaken van de Eurcpese
10 onder leiding van de heer . Deze bijeenkomst vindt
plaats naar aanleiding van net initiatief van Minister Scheel na
Munchen om te komen tot een gezamenlijke bestrijding van het
terrorisme. Het ligt nog niet in het voornemen van de heer

bij deze bespreking deskiindigen (bv» vertegenwobrdigere
van veiligheidsdiensten)te betrekken • H.BVD wil eens afwachten
hoe zich dit ontwikkelt. Hij acht het niet onwaarschijnlijk dat met
de politieke adviseurs van de andere landen deskundigen zullen mee-
komen. H.BVD informeerde gisteren dhr. van Buitenlandse
Zaken over onze verbindingen met het buitenland en onze bericht-
geving.

- H.BVD nam gisteren deel aan een bespreking, bijeengeroepen door de
DG 00 en V. Mr. , waarbij verder aanwezig Mr.
(Justitie), Dre. (Defensie). Men beraadslaagde over
maatregelen, die raceten worden genomen voor het geval zich in
Nederland incidenten a la Munchen zullen voordoen. H.BVD wees o»m.
op onze samenwerking met andere diensten,

2. Qriekse verzetbeweging.

H.B vertelt het een en ander over de inhoud van documenten over de
Griekse verzetbeweging PAK aangetroffen in het bezit van een Griek
die betrokken is geweest bij de overval op een bank in Amsterdam
enige tijd terug,
H.BVD vraagt welke hulp hierbij door buitenlandse diwnsten zou k'uinen
worden gegeven.

3. Coordinatie-functie PH.jB.

Naar aanleiding van punt 2 wordt gesproken over de coordinatie-functie
van PH.E t.a.v. incidenten en terroristische activiteiten. PH.BVD
recapituleert dat zijn taak het volgende inhoudt:
- het zich voortdurend bezighouden met incidenten die zich voordoen

- 2 -
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in het buitenland met de bedoeling de dienstleiding te adviseren
of de Dienst terzake of in verband daarmede ieta moet ondernemen*

• wanneer zich in Nederland zaken voordoen waarbij een zekere
cobrdinatie in het bijzonder t.a.v. het fieldwork nodig is

• optreden als projectcoordinator*
- het ad hoc optreden en behandelen van zaken die niet aan een bepaa)?

de afdeling toevallen. Verwezen wordt naar de IBA-zaak.

PH.BVD merkt op, dat PH.E een notitie heeft opgesteld betreffende
deze coordinatie-functie.
H.BVD komt het nuttig voor dat deze na fiat van de dienetleiding
ter kennis gebracht wordt aan belanghebbendauH.E zal PH.E hierover
informeren*

21 September 1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vri.1dag 22 September 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - TDA - HK

Afwezig : ——

1. Arabisch terrorisme (bombrieven).

H.BVD vraagt zich af of het grote getal bombrieven dat thans bekend
is geworden (ca. k$) de waarschijnlijkheid niet verhoogt dat de
daders daarvan over een steunpunt in Amsterdam hebben beschikt.
Bij het zoeken van aanwijzingen omtrent de daders verzoekt hij dcze
hypothese niet uit het oog te verliezen.
Van de Amsterdamse politie hebben wij nog generlei gegevens omtrent
de bombrieven ontvangen.
H.BVD meent dat wij daerop niet moeten wachten en dat wijzelf con-
tact met de recherche Amsterdam moeten opnemen.
PH.E zal dit maandag doen bij gelegenheid van een bezoek aan de
HIP
PH.BVD zal contact opnemen met Mr. , hoofd criminalistische
zaken van Justitie en deze vragen of via Interpol gegevens omtrent
de bombrieven, foto's e.d. ter beschikking zijn gekomen.
HK meldt dat hij dezer dagen door enige journalisten is opgebeld
over de bombrieven. Naast ons bekende perscontacten
(Algemeen Dagblad), (Haagsche Courant), (Time),

(GFD) waren daarbij ook ons nog niet bekende journalisten
t.w. (Haagse redactie KRC) en (Vrije Volk).

2. Werkgroep opsporing daders bomaanslagen.

Dhr. van 00 en V liet HK weten dat de Recherche-Adviescommis-
sie de installing heeft aanbevolen van een werkgroep die zich zal
bezighouden met het beramen van maatregelen ter coordinatie van
de opsporing van daders van bomaanslagen.
Voorzitter is Mr. van Justitie. Verder zitten in de werkgroep
de heer (00 en V) en de Commissaris van Rijkspolitie

(Rijksrecherche Den Bosch). Ons is gevraagd ook een lid
aan te wijzen.
H.BVD meent dat PH.E het beste aan het werk van de groep kan deel-
nemen. Hij dient dan wel geregeld contact te onderhouden met DIB,
dhr. , die in de werkgroep Explosieven zit ter bepaling van
het beleid wanneer bommen worden aangetroffen of bommeldingen
plaatsvinden.

3. Coordinator.

H.BVD deelt mede dat tot opvolger van Adm. als coordinator
is benoemd de heer , die vroeger enige tijd Hoofd Karid is
geweest. Het bericht is nog niet voor publicatie vrijgegeven.

k. LUID.

Hoofd LUID, Kolonel , komt maandag bij H.BVD afscheid nemen
en zijn opvolger Kolonel voorstellen te 10.̂ 5 uur.
Afdelingshoofden die de Kolonel kennen worden verzocht daar
even aanwezig te zijn.
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PG-vergadering«

Donderdag 28 September woont H.BVD de PQ-vergadering bij. Van de
afdelingen B en C verwacht hij de gebruikelijke bijdrage

22 September 1972.



AURORA

OCHTEaD355PRBKIHG op maandag 25 September 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - PHE - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1, Arabisch terrorisme

- H.BVD nam vrijdag deel aan een bespreking van een deskundigen-groep oj:
BuZa, die plaatsvond naast de bespreking van het zgn. political
committee van de groep van de tien ESG-landen.
De bespreking die onder leiding stond van Mr. (DAZ) zette vein!
zoden aan de dijk. Men was het er over eens, dat Interpol geen rol kon
spelen in de bestrijding van het terrorisme.
H.BVD wees op de goed functionerende verbindingskanalen van de veilig-
heidsdiensten en wees erop, dat in de comraunicatie van de veiligheids-
diensten met de politic nog wel het e.e.a. kan worden verbeterd.

- Dinsdag 26 September a.s. neemt H.BVD des middags te 1̂ .00 uur deel
aan een Ministersbespreking (M.P., Justitie en BiZa) over maatregelen
te nemen in geval zich in ons land een terroristische actie, waarbij
mensenlevens op het spel staan plaats vindt.

- CFO ontving vrijdag jl. van de politic Amsterdam de foto's en verdere
gegevens betreffende de boobrieven.

2. Regeling inzake bereikbaarheid

H.D deelt mede, dat door de noodzaak de laatste weekenden een regeling
inzake bereikbaarheid te treffen een zware wissel op het personeel van
zijn afdeling wordt getrokken. Hij vraagt of het nu reeds mogelijk zou
zijn te bepalen of voor het komende weekend een voorziening nodig is.
Na discussie hierover concludeert H.BVD dat voor CFO tot nader een bij-
zondere regeling nodig zal zijn, evenals voor TD wat de opvanging van
telex-berichten aangaat.
Voor de andere afdelingen wordt telkens ad hoc vastgesteld of een week-
end-regeling gewenst is.

3. Israelische schepen

H.D meldt dat de ter waterleiding van de N.D.S.M.-warf zaterdagmorgen
- op een tijdstip 20 minuten vroeger dan het aangegevene - zonder inci-
denten is verlopen. Er was vrijdagavond 22-9-1972 nog een bommelding
binnengekomen, die de President-Directeur van het Rijn-Schelde concern,
de heer , aanleiding gaf H.BVD te bellen.
iffat de beveiligingsmaatregelen aangaat is op voorbeeldige wijze saraen-
gewerkt tussen de gemeentepolitie Amsterdam en de Rijkspolitie (district
Amsterdam N.H.P. te Water). De heer van DIB heeft zich vcor deze
zaak bijzonder ingezet*

H.BVD ontving een verzoek van de heer ora van advies te
dienen t.a.v. de maatregelen aan de ambassadeur aan te bevelen i.v.m.
de beveiliging van Amerikaanse bedrijven tegen mogelijke terroristische
acties.

26 September 1972.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 2? September 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BV - PH.C - H.D - H.E - H.TD - HK

Afwezig :

1, Terror!erne

- PH.C meldt, dat bij Buitenlandse Zaken van de Joegoslavische Ambas-
eade mededeling werd ontvangen, dat een vijftal in Oostenrijk en
West-Duitsland verblijvende Ustachi's plannen zou hebben beraamd
voor gewelddadige ac.tiviteiten tegen Joegoslavische doelen in Neder-
land. H.BVD meent, dat het nuttig is dat wij Buitenlandse Zaken
vragen er bij de Joegoslavische anbassade crop aan te dringen zo
mogelijk een nadere specificatie van dit bericht te geven. Zouden wtf
n.l. dit bericht hebben ontvangen Tan een bevriende dienst, dan lag
net in de lijn bij deze dienst navraag te doen.

— H.D ontving een uitnodiging om een aobtenaar van de Dienst te laten
aanwezig zijn bij een onder auspieien ran de Amerikaanse Kamer van
Koophandel op 12 oktober te houden bijeenkomst ter bespreking van
•aatregelen n.a.v. bedreigingen van hier te lande gevestigde
Amerikaanse bedrijven.
H.D voelt er niet veel voor aan deze uitnodiging gevolg te geven.
H.BVD vraagt do beslissing terzake aan te houden, totdat net gesprek
•et de Amerikaanse Ambassadeur en net Hoofd van net -station
heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het aan ons daartoe gedaan
verzoek.

- H.BVD zegt dat de Dienst wat het probleem van het terrorisme aangaat
de enige centrale instantie is die hierover gagevens ter beschikking
heeft en die op grond daarvan een zekere gidsfunctie kan vervullen,
d.w.z. in staat is om anderen te verwijzen naar de instanties die
verantwoordelijk zijn. Dit is hem wederom duidelijk geworden in een
gesprek dat hij gieteren had met Mr. van Justitie. Hierbij
kwara naar voren dat er op landelijk niveau geen instantie is die
zich voor het probleem van het terrorisme eentraal verantwoordelijk
kan noemen. Evenmin dat er een autoriteit te vinden is die op dat
terrein deskundig kan worden geacht.

— H.BVD nam gisteren deel aan de bespreking van de betrokken ministers,
waarin werd gesproken over de maatregelen ter afweer en ter opvang
van eventuele terroristische acties. Vastgesteld werd dat de minister
van Justitie de eerstverantwoordelijke is voor het beleid terzake.
Voorts werd besloten tot de instelling van een afweerorgaan, waaraan
verschillende ministeries zullen bijdragen, bestaande uit een groep
scherpschutters, een gevechtsgroep, die eventueel ook zonder wapen-
gebruik zal moeten kunnen functioneren en bewakingseenheden voor
afzettingsdoeleinden e.d..

2. Werkgroep Explosieven

H.D deelt mede dat de Werkgroep Explosieven, waarin de heer
- Bet als plaatsvervanger de heer - zitti&g heeft, een interim-
rapport heeft uitgebracht niet de bedoeling om een spoedige beslissing
te verkrijgen omtrent de opleiding van explosieven-verkenners. Bij de
laatste vergadering van de werkgroep kwam naar voren dat de voors&itter,
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Mr. van Justitie, weinig notie heeft van de taak van do Dienst.
De beer heeft hem ingelicht aan de hand van het K.B..

3, Panorama
HK yestigt, gezien het naderen van de datum van 1 oktober, de aandacht
op het Panorama. H.BVO meent dat het aan te bevelen is bij het eerste
hoofdstuk een gezamenlijke bijdrage van de betrokken afdelingen over
het terrorisme op te nemen.
De Panorama-bijdragen van de afdelingen worden uiterlijk 13 oktober a.8.
bij HK ingewacht.

ku Israelische veiligheidsdienst.

Gesproken wordt even over de persberiehten van hedenmorgen betreffende
het aftreden van het Hoofd van de Israelische veiligheidsdienst,
Qeneraal Zamir. In de berichten werd gesproken over een reorganisatie
van de diensten en over een grotere bemoeienis a-t het Arabische
terrorisme, ook in Europa.

2? September 1972.



AURORA

OCHTJBNDBESPHEKING op vrijdag 29 September 1972.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.TD - HK

Afwezig : ——

1.
Tijdens hot ge&prek dezer dagen met twee -medeworkers bij
one op bezoek werd naar PH.C mededeelt voorlopig bepaald dat de van-
wege te houden inleiding over het terrorisme, die in
September werd uitgesteld, nu in de tweede week in oktober zal
plaatsvinden.
H.BVD boorde van een van de bezoekers dat de persberichten over het
aftreden van het Hoofd van de Veiligheidsdienst, Generaal Zamir, niet
juist zijn.

2. P.G.-vergaderjnfy

Tijdens de gisteren gehouden P.G.-vergadering stond het vraagstuk van
het terrorisme in de besprekingen centraal.
De volgende vergadering over hetzelfde onderwerp waaraan H.BVD deel-
neemt vindt reeds plaats op 19 oktober a.s..
Deze zal o.a. worden gewijd aan een rapport over de Vreemdelingencon-
trole in het binnenland. Dit werd enige tijd terug opgesteld door een'
gespreksgroep waaraan KCP heeft deelgenomen.
H.BVD heeft toegezegd v66r de vergadering ter beschikking te zullen
stellen een notitie over de situatie van het behaer en de controle op
explosieve stoffen. Hij verzoekt H.D de reeds over dit onderwerp
opgestelde notitie voor dit doel geschikt te maken.
Naar aanleiding van een concreet voorval kwam ter sprake de overleg-
regeling justitie - inlichtingen- en veiligheidsdiensten vastgelcgd
in artikel VI, 2 van het K.B. van 5 augustus 1972. Van de zijde van
de P.G.'s bestaat er geev bezwaar dat wanneer dit gewenst is ovor een
concreet geval met de betrokken Officier van Juetitie wordt gesproken.
Wanneer echter beleidsaspecten aan de orde komen moet de zaak met de
betrokken procureur-generaal worden opgenomen omdat deze formeel de
persoon is met wie overleg dient te worden gepleegd. Op verzoek van de
P.G.'s heeft H.BVD zich bereid verklaard bemiddeling te verlenen in
geval zich zaken voordoen waarin de P.G.'s overleg willen plegen met
hoofd IDB of een van de hoofden van de Militaire inlichtingendiensten.
Dit maakt het dan niet nodig dat de P.G.'s telkenmale weer met de
wisselende functionarissen vooral bij de militaire inlichtingendienste:
kennis maken.

3« Coordinator . 0

De coordinator zal zich gaan vestigen in de Sweelinckstraat &£
Hij blijft dus niet langer gehuisvest in het gebouw Algemene Zaken
aan het Plein 1813.

29 September 1972.


