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OCHTENDBESPREKING op dinedag 3 april 1979

Aanvezig : H.BVD - FH.BVD - K/T - HB - PEG - PHD - HE - HTD - HAZ -
KA/C.

AfweBig : HC - HD - HK.

1. Kleine evaluatiedriehoek

Hedenochtend vergadert de kleine evaluatiedriehoek over het
voorstel van bewaking van Zwitserse objecten. Tevens zal
gesproken worden over de continuering van de bewaking van Vest-
duitse en Engelse objecten.

2. NVTJ - Holocaust

HB meldt dat de NVU bij gelegenheid van de T.V.uitzending van
Holocaust kalk- en plakactiviteiten zal ontplooien.

3. Begoeken aan Polen

PEG meldt dat Dhr. Kruisinga t.b.v. de WHO eerstdaags een bezoek
zal brengen aan Polen, de Sovjetunie en de DDR. Voorts zal een
delegatie onder leidingvan Burgemeester Van der Louw van Rotter-
dam naar Polen afreizen om besprekingen te voeren over haven-
aangel e'genhe den .

k. Bezoek delegatie Poolse Democratische Partij

Een delegatie van de Poolse Democratische Partij zal onder leidini
van een vice-Maarschalk (!) een bezoek brengen aan de PPB.
De heer heeft grote activiteiten ontplooid bij de voorbe-
reiding hiervan.

5. Gedrost Cubaans echtpaar (zie Aurora 30.3.1979)

Blijkens mededeling van is de door dit echtpaar ver-
strekte informatie omtrent de D6I kennelijk betrouwbaar althans
de door dit echtpaar verstrekte namen blijken juist te zijn.
Nochtans meent het gezien eerdere ervaringen met gedroste
Cubanen niet bij voorbaat uitgesloten dat hier sprake is van een
desinformatie-actie.
(Noot: andera dan vermeld in Aurora 30.3* is de man geen matroos,

doch machinist).

6.
Met am zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is thans vastge-
steld dat van de DDR-Ambassade een inlichtingenofficie:
van het HfS (HVA) is. Dit is een aanwijzing temeer dat het MfS
ertoe is overgegaan inlichtingenofficieren op hun ambassades in
het Westen te stationeren.

7. Affaire Khan

PHD deelt mede dat in de VARA-visie uitsending van hedenavond
aandacht geschonken zal worden aan de affa*re Khan.
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8. Bezpek Ambassadeur

Onze ambaseadeur te Moskou de heer zal a.s. maandag
9 april te 10.00 uur een bezoek brengen aan de Dienat.

9. Gesprek met Mevr. I. Haas-Berge? , lid 2e Kamer voor de P.v.d.A.

Gistermiddag heeft Mevr. Haas-Berge r zich telefonisch in ver-
binding gesteld met CEO, n.a.v. een bij haar gedeponeerde klacht
van esn zekere _ . CRO/ heeft in 196k en in 1976 in de marge
van de. ** i-affaire een gesprek gehad met .
Bet initiatief hiertoe was uitgegaan van laatstgenoemde omdat hij
- ten onrechte - meende een object van belangstelling van de Dienat
te zijn.

is - aldus Mevr. Haas-Bergen -nog. steeds van men ing dat de
BVD net op hem gemunt heeft en dat hij vordt gevolgd en afgeluis-
terd. CEO/ heeft haar verhaal aangehoord en vervolgens via CH
contact opgenomen met KA/C.
KA/C heeft haar daarop teruggebeld en te kennen_geg«ven geen
uitsluitsel te kunnen geven op haar vraag of nu al of niet
afgeluisterd wordt door de BVD.
Hij heeft haar tevens uiteengezet waarom hij dit niet kon; zij
bleek hiervoor begrip te kunnen opbrengen. Voorts heeft KA/C
haar gezegd dat niet een object van belangstelling van de
dienst is.
Op haar vraag of dan wellicht door anderen gevolgd en/of
afgeluisterd wordt heeft KA/C haar gezegd dat dit een"vraag is
die niet door de BVD beantwoord kan worden. Zij begreep dit en
vertelde dat zij zou trachten de heer van zijn ongefundeerde
voorstellingen af te helpen.

10. Bezoek PH.BVD en K/T aan Washington en Ottawa

K/T vertelt het een en ander over het bezoek aan Washington en
Ottawa met name over de onderwerpen technische research en
records-management. Hij is van mening dat de situatie bij de
Canadese dienst meer aanknopingspunten voor vergelijking biedt
met onze situatie dan het geval is bij de Amerikaanse dienst.

11. Ostkolleg

H.BVD zegt dat medewerkers van de dienst en in het bijzonder die
van SBP deel kunnen nemen aan door het Ostkolleg te organiseren
seminars.

12. Panorama

De bijdragen voor het Panorama dienen in de loop van april bij
HK gedeponeerd te worden.

13. Bevorderingen

De heren , en zijn per 1.7.1979 tot
H3 bevorderd. De heer is per 1.1.1979 tot HJ5 bevorderd.
Hij is daarmee de eerste A.i.a.d.

14. Vaste conmissie

Hedenmiddag komt de vaste commissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten om k uur bijeen. H.BVD zal om half 3
voorbespreking met de Minister hebben.
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15- Onderscheiding PH.BVD

H.BVD deelt mede dat PH.BVD bij zijn bezoek aan de
"Distinguished Service Hedaillon" voor 32 jaar trouwe dienet is
uitgereikt door , het ply. hoofd van . Hij is
hiermee de tweede of derde Europeaan die deze eer te beurt valt.

16. PH.BVD

H.BVD reikt aan K/T het KB uit waarbij hij per 1 mei 1979 benoemd
wordt tot PH.BVD. Aan PH.BVD reikt hij het KB uit wearin deze per
1 mei 1979 onder dankbetuiging voor de vele bewezen goede diens-
ten eervol ontslag verleend vordt. Tevens doet H.BVD mededeling
van het besluit, dat de heer Neervoort gedurende een jaar als
parttime/adviseur aan de dienst verbonden zal blijven.

3 april 1979-



AURORA* •-

OCHTENDBESPREKING op vrj-flag 6 april 1979

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/T - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK

Afwezig :

1. Zaak Groenhuijzen

Gesproken wordt over de terechtzitting tegen Groenhuijzen op k april jl.
in Rotterdam. Daarbij deden zich, aldus KA/C die bij de zitting aanwezig
was, geen bijzondere verwikkelingen voor. De Volkskrant van heden geeft
een verslag over de zaak. In Vrij Nederland van 7 april verscheen een
artikel "De staatsgevaarlijke fotoverzameling van Bob Groenhuijzen",
waarin gewag wordt gemaakt van volgerij van de BVD t.a.v. Groenhuijzen.
De uitspraak in de zaak is bepaald op 19 april a.s..

2. Nederlandse Politie Academie

HB maakt melding van moeilijkheden die zijn ontstaan rondom de samen-
stelling van een programma over het rechts-extremisme in het kader van
een discussieweek daarover bij de NPA*
Ons was gevraagd daaraan medewerking te verlenen. BFA zou over het
rechts-extremisme een inleiding houden. Later bleek dat in het programma
dat door studenten in elkaar was gezet - kennelijk zonder bemoeienis
van de leiding van de academic - de heer Glimmerveen te figureren als
inleider. Dit terwijl hij voorzitter is van een "verboden organisatie".
De naam van de heer Engelen bleek in het programma dat reeds aan alle
betrokkenen was toegezonden met de aanduiding dat hij medewerker van
de BVD is, te zijn vermeld. Onzerzijds is hiertegen bezwaar aangetekend
in een gesprek tussen KCF en BFA met de heer , het Hoofd van de
Politie Academie.
De heer Glinunerveen wordt op de sprekerslijst gehandhaafd zij het nu a
titre personnel. Gezien de relatie met de Politie Academie hebben wij
onze medewerking niet willen intrekken.
Wei gaat KCP nu in de plaats van BFA.

3. Nato Security Committee

HD doet een relaas over de zitting van het Nato Security Committee waar-
aan de heer en hij deelnamen. Op een zeer gehaaste wijze werd
de zaak aan de orde gesteld. Als gevolg van aanbevelingen
gedaan door de SG NATO zal op 1? en 18 mei a.s. een werkgroep gaan praten
over verbeteringen,aan te brengen in CM 55 final. Van onze kant zal daar-
aan DOB deelnemen.
De heer , de tweede man van onze PV bij de NATO
komt op 11 april bij one op bezoek om over de zaak te
praten.

k. Kolonel Somer

Naar aanleiding van het overlijden van Kolonel Somer, tijdens de oorlogs-
jaren hoofd BI in Londen, brengt HK in herinnering dat enige jaren terug
door de toenmalige HBVD de vraag werd opgeroepen of wij niet iets moesteu
doen bij het overlijden van de heer Somer t.a.v. archieven die hij
mogelijk in zijn bezit heeft. H.BVD vraagt K/T terzake het nodige te
willen doen.
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5» Vaste Commissie

HBVD geeft een kort verslag van bet verloop van de bijeenkomst van de
Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdionsten op 3 april
jl.. Naar aanleiding van de kwestie Sociale Academie Den Bosch vond een
discussie plaats over de afbakening van de bevoegdheden van de dienst
in verband met het bepaalde in het KB dat er van ernstige vermoedeis t.a.v.
gevaren voor de democratische rechtsorde of schade te duchten voor de
veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat sprake moet zijn
wil de BVD gegevens kunnen inwinnen.
De Commissie wil over deze zaak nog een intern beraad plegen op 19 mei
a.s.. Dit zal dan geschieden aan de hand van een ontwerp-brief gericht
aan het bestuur van de Sociale Academie die de griffier gaat opstellen.
HK vernam van de griffier dat aan de datum van 7 juni wordt gedacht voor
een bezoek van de Commissie aan de Dienst.

6. Zuidelijke IJsselmeerpolders

HBVD bracht op k april een bezoek aan de heer , de Landdrost van
de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Aanleiding waren de moeilijkheden die
deze in het geding brengt bij het verstrekken van gegevens aan ons uit
het bevolkingsregister. 2r vond een gedachtenwisseling met de heer

en twee medewerkers plaats. Daarbij is overeengekomen dat wij
in elk geval dat betrekking heeft op een vertrouwensfunctie - zodat
het dus een officieel veiligheidsonderzoek betreft - hiervan in de aan-
vrage melding zullen maken door de aanduiding "betreft vertrouwens-
functie11.
Er bestaat geen bezwaar tegen dat telefonisch door ons aanvragen worden
gedaan. Van de kant van het bevolkingsregister zal altijd schriftelijke
informatie worden gegeven.
HBVD maakt een verslag van het besprokene.

7. Contact met Kamerleden

Naar aanleiding van recente contacten met Kamerleden (HK met de heer
Roethof op 12 maart, KA/C met mevrouw Haas-Berger op 2 april) vraagt HBVD
aandacht voor het volgende. Wanneer het inogelijk is niet direct te
reageren op een telefoongesprek binnenkomend van een Kamerlid dan ver-
dient dit de voorkeur. Volstaan zou kunnen worden met het aanhoren van
wat de betrokkene heeft te zeggen en de mededeling dat daarop zal worden
teruggekomen. Vervolgens dient dan ruggespraak met de dienstleiding te
worden gehouden en te bezien wat zal worden geantwoord. Dit kan dan
inhouden dat kenbaar wordt genaakt dat de gevraagde informatie niet
wordt verstrekt, maar dat het Kamerlid wordt gevraagd de zaak bij de
Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor te
btengen.
HBVD wil dit afhankelijk stellen van de zaak in kwestie.
Hij vindt deze gedragslijn wenselijk in verband met moeilijkheden die
eventueel met de vaste commissie zouden kunnen ontstaan, noch afgezien
van bezwaren die de Minister zou kunnen hebben.

8. Agenda

9-12 april HBVD afwezig i.v.m. bezoek aan Athene
10 april ID-vergadering. PHBVD of K/T zullen de honneurs waarnemen
12 april CVIN. K/T zal daarheen gaan
2 mei Bezoek van de heer , wnd. algemeen inspecteur RP

9.̂ .1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 10 april 1979

Aanwezig: PH.BVD - K/T - HB - HC - HD - HE - wnd. HID - HK

Afwezig : HBVD - HAZ

1. Pakistan

Qesproken wordt over een artikel in De Volkskrant van heden "Pakistan
koopt materiaal voor verrijkingsfabriek" waarin melding wordt gemaakt
van de relaties die een leidende Pakistaanse kernfysicus onderhoudt
met een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de produktie van gas-
centrifuges.
Hiermede wordt zonder twijfel geduid op Khan* HD deelt mede dat er
vorige week een gesprek heeft plaatsgevonden op Econooische Zaken,
waaraan ook medewerkers van Urenco deelnanen. Daarbij kwam naar voren
dat Khan zeer weinig informatie over Urenco heeft kunnen bemachtigen.

2. TREVI

HB deelt mede dat hij morgen deelneemt aan een bijeenkomst van de werk-
groep I in Parijs.

3. Kolonel Somer

K/T heeft contact opgenomen met de heer van de IDB. Deze zou
via een relatie navraag doen of mogelijk ten huize van de overleden
Kolonel Somer nog kwetsbare stukken aanwezig zijn.

k. Ambassadeur Moskou

PHBVD had gisteren een gesprek met onze Ambassadeur in Moskou de
heer die tevens onze vertegenwoordiger bij de DDR is.

5. JWG

HC deelt mede dat de Zuidmolukse jongerengroep JWG te Assen bekend heeft
gemaakt zich te hebben opgeheven. De groep was de bovenbouw van een
illegale structuur van Zuidmolukse jongeren die overigens niet veel
voorstelde. Wij gaan na of deze illegale groep bijeen blijft.

6. CPN

HB meldt een toenemend verzet van intellectuelen in de CPN.
Hierbij zijn ca. ̂ 00 personen betrokken.
Het verzet vond zijn uitgangspunt in de kwestie .

?• Kerncentrales

Wij waren van de demonstratie tegen de kerncentrale in Borssele dit
afgelopen weekend niet vooraf op de hoogte. Aangezien de verwachting
bestaat dat meer dergelijke demonstraties zullen plaatsvinden en dat
de omvang daarvan zal toenemen vraagt PHBVD aan HB het nodige te doen
zodat wij vooraf daaromtrent informaties bicomen.

10.̂ .1979



AURORA

OCHTEHDBES PEEKING op dins dag 17 april 1979

Aanwezig : H.BVD - Pfl.BVD - H/T - PHB - PHC - HD - PHE - HTD - HK.

Afwezig : HAZ.

1. Palest ijnse aanslag

A an de hand van een telex van vertelt PHC enige bijzonder-
heden over de aanslag, gisteren 16 april, door twee Pal*t ijnen
op het vliegveld bij Brussel gepleegd.
Wij moeten er rekening mee houden dat nu een golf van aanslagen
in. Europa kan plaats vinden. In verb and daarmede vindt een over-
leg plaats met de CBI en RP Schiphol.

2. CVIN

K/T woonde donderdagmiddag 12 april de C VIN-b ij eenkomst bij. De
enige bijzonderheid was de mededeling dat H.MAHID de heer

per 1 juli a.s. wordt opgevolgd door de heer
•

3« Bezoek aan Qriekse Dienst

Van 10 tot 12 april vertoefde H.BVD in Athene alwaar hij een
bezoek bracht.aan de Griekse Dienst.
H.BVD plaatst de uitnodiging daarvoor in het kader van pogingen
die de Grieken aanwenden om tot de Club de Berne te worden toe-
gelaten. H.BVD kreeg enig inzicht van de .format ie van de Griekse
Dienst die zowel voor de nationale veiligheid als voor de positive
intelligence verantwoordelijk is. De Dienst ressorteert onder de
Griekse president.

17 april 1979-



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrindag 20 april 1979

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

A-fwezig : HAZ

1. Nato Office of Security

H.BVD deelt mede dat dhr. , de directeur van het Nato Office of
Security zijn functie binnenkort zal neerleggen. Hij wordt mogelijk opge-
volgd door een andere Amerikaan, genaamd

2. Kamerovertredingen .

H.BVD constateert dat het aantal overtredingen over de raaand maart weer is
toegenomen.
HK doet enige mededelingen omtrent de voortgang van de totstandkoming van
de circulaire die aan het personeel zal worden gezondetx.

3« Personeelavereniging

De voorzitter van de Personeelsvereniging, de heer , heeft H.BVD
gisteren medegedeeld dat men bij de vereniging het voornemen heeft om een
auto-rally, een zogenaamde puzzlerit, te gaan houden. Deze zou dan in de
plaats komen van een van de twee excursies die jaarlijks worden gemaakt.
De puzzlerit zal een halve dag extra verlof vergen. Het blijkt dat er in
de Aurora-kring uit security overwegingen geen bezwaren worden gemaakt.
H.BVD zal de zaak verder met de heer bespreken en daarbij aangeven
dat hij een limiet van 100 deelnemers wenselijk acht.

*+. Trevi

HB nam donderdag 12 april deel aan een bijeenkomst van de werkgroep I van
Trevi in Parijs. Er werden enige stukken opgesteld, o.m. betreffende een
intensiever gebruik van het bureau de liaison en omtrent moeilijkheden die
zioh zullen voordoen bij een openstellen van de binnengrenzen van de
Europese Gemeenschap.

HK deelt mede dat gisteren door de rechtbank in Rotterdam
is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1-J jaar. De rechtbank achtte het
verboden vuurwapenbezit en de gewoonteheling van een aantal van diefstal
afkomstige zaken bewezen, echter niet het ten laste gelegde van overtreding
van art. 98 W.v.S.. Wij hopen volgende week het vonnis ter beschikking te
krijgen.

6. Van Gorkum

HK kreeg gisteren een telefoontje van Dr. van Gorkum, het vroegere Tweede
Kamer-lid van de PPR, nu beheerder van het Inforraatiecentrum Ondernemings-
raden. Hij wilde in aansluiting op het antwoord van Minister Wiegel op
Kamervragen weten of de BVD de instructie uit 1965 al heeft ingetrokken.
HK heeft hem gezegd daarop niet te kunnen antwoorden en heeft hen verwezen
naar de Afdeling Voorlichting van het departement, c.q. hem in overweging
gegeven zich schriftelijk tot de Minister te wenden.

20.<f.1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2k april 1979

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

Afwezig : H.3VD

1. Holukse bijeenkomst

Op 25 april a.s. vindt des middags een bijeenkomst van de RMS plaats in
de Houtrusthallen. De BVA is geinformeerd omtrent mogelijke risico's ten
aanzien van de Dienst,

2. Orientatiecursus

H.D deelt mede dat heden een driedaagse Orientatiecursus wordt gehouden
voor nieuwe BVA's en BVI's. De cursus vindt plaats onder auspicien van de
Hoofdafdeling D.

3. BAUT

H.AZ vraagt de Baut-vergadering van 2 mei a.s. te verzetten naar woensdag
13 juni te I1*.30 uur.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 27 april 1979

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

Afwezig : K/T - EK.

1. Koninklijke onderscheidingen

H.BVD dealt mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken heden-
morgen aan de heren , Van Doeveren, , en

een Koninklijke onderscheiding zal uitreiken.

2. Moordaanslag Richard Sykes.

3. Bomaanslag

HB doet enige mededelingen over een door de Hirimeeese oolitie
verijdelde aanslag met een van een tijdoi&t eking voorziene brand-
bom tijdens een tentoonstelling van de politic te Nijraegen.
De dader is gearresteerd.

k. A flu i s t e r en ad vo c at en

De H3 heeft arrest gewezen in net door de PG bij de .HP. ingeatelde
cassatie"beroep in net belang der Wet tegen de opdracht van de
RC tot het afluisteren van de telefoon van een advocaat. De zaak
heeft de aandacht van KA/C.

5. Gijzeling prinsje

HC maakt gewag van de ook nuweer rond Koninginnedag opduikende
geruchten van bij Zuidmolukkers bestaande plannen tot gijzeling
van een der prinsjes. Hit het gebruikelijk overleg met de daarvoor
in aanmerking komende instanties is niet gebleken dat deze geruch-
ten erg betrouwbaar te achten zijn.

6. Bezoek 3VA»s/BVI's

HD deelt mede dat de driedaagse orientatiecursus voor kortelings
in functie getreden BVA's en BVI's raede door de bijdragen van de

C. een succes gevorden.
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Vaadaag brengt een twintigtal BVI's van vitale bedrijven een
orianterend bezoek aan de Dienst.
H.BVD merkt in dit verband op, dat vanuit de top van de Amrobank de
wens geuit is een centraal contact met "Den Haag" te hebben teceinde
tijdig geinformeerd te worden omtrent tegen Arato -vestigingen in den
lande te plegen acties.

7» Nato Special Committee

H.BVD deelt mede dat er ernstige meningsverschillen in de boezem van
bet Committee bestaan omtrent de in het half yearly review op te
nemen onderwerpen.
Dit heeft geleid tot het besluit dit keer van samenstelling hiervan
af te zien; het eerstvolgende half yearly review zal derhalve eerst in
het komende najaar het licht zien*

27.̂ .1979



AURORA.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1 mei 1979

Aanwezig : H.BVD - FE.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - EK.

Afvezig : —

1. PH.BVD

H.BVD spreekt een kort woord tot de heer om het felt
te markeren dat hij met ingang Tan vandaag de functie van PH.BVD
vervult.

2. Palesti.1ns terror lame

HC bespreekt een aantal incidenten die zich in het weekend hebben
voorgedaan o.m. aan de Oostenrijks-Duitse grens en aan de Neder-
landa-Duitse grens, waarbij Palestijnse terroristen waren betrok-
ken»
Bezien wordt of sterkere beveiligingsmaatregelen t.o.v. objecten
in Nederland ooeten worden aanbevolen.

3» Training contactambtenaren

HB deelt mede dat vandaag een bijzondere cursus begint gericht op
de praktijk van 8 medewerkers die in de contactsfeer werkzaam zijn.
De cursus die onder leiding staat van de heer zal
aanvankelijk 1 dag per week in beelag nemen en meer dagen wanneer
praktijkoefeningen worden ingelast.
Het ligt in de bedoeling om de uitkomst van deze cursus te betrek-
ken bij overwegingen om t.z.t. de training in EO-verband te doen
plaatsrinden•

4. Veiligheideonderaoeken PTT

HD deelt nede dat zich bij de PTT waarschijnlijk weer een geval
zal voordoen van een sollicitant naar een vertrouwensfunctie
tegen wie bedenkingen i.v.m. de uitkorast van het veiligheidsonder-
zoek moeten worden ingebracht. Het gaat om een zekere ,
die deel uitmaakt van de C.P.N.
Naar aanleiding hiervan komt naar voren dat de PTT-directifs niet
altijd de regels van de Beschikking Antecedentenonderzoeken volgen.
H.BVD vraagt HD hem hierover wat meer informatie te verschaffen.
Hij wil bezien of het nuttig is over deze zaak een gesprek met de
D6 PTT dhr. te hebben.

Bijeenkomst bij de SQ BiZa over Zuidmolukse aangelegen-
heden (deelnemers de SG, de heren ,
en : en H.BVD).
In de toekomst zal ook de a.s. DG BB Drs. aan
de besprekingen deelnemen.

2 mei Bezoek aan de dienst van de heer plv. AI RP.
Hiervoor is een program samengesteld dat bij degenen die
met het bezoek te maken hebben bekend is.

1.5.1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag *» mei 1979

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

Afwezig : —

1. A fscheidssamengi jn
Aurora denkt met genoegen terug aan hot samenzijn dat gisteren-
avond in een kleine kring plaats vond en vaarin een finaal af-
scheid werd genooen van de heer De Jonge en semi-finaal van de
beer Neervoort. Aller waardering gaat ait naar H.KEB die bet
samenzijn organiseerde en die daarin een brokje natuur wist in
te voegen.

2. Terroriame

Gesproken wordt over recente berichten van betreffende
contacten tussen een lerse terroristiscbe groepering en personen
in Nederland, die niet kloppen met het beeld vat wij daarvan bebben.
H.BVD beveelt aan hierover in contact met te treden en een
gesprek bij ons ofwel in Londen te arrangeren* HB zal BFA vragen
bier verder aandacht aan te schenken.

J. Overlijden van de beer

Gesproken wordt over bet bericht betreffende bet overlijden van
de heer dat ons gisteren bereikte. Hij werd terugkerende uit
Daitsland door een bartinfarct getroffen.
HK zal KCP vragen de zorg op zieh te neaen voor het coordineren
wie van de dienst aanwezig zullen zijn bij de begrafenis c.q.
crematie. H.BVD verwacht dat KCP ook in de toekomst bij gebeurtenis-
sen betreffende de politie een dergelijke coordinatie tot zijn
taak wil rekenen.

4. Wet Koopmana en de politie
HK releveert hetgeen naar voren werd gebracht in de bijeenkomsten
met de politie op 10, 18 en 20 april en in de bijeenkomst met de
HC-en op 1 mei jl. betreffende de a.s. Wet Koopmans en de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten.
In brede kring bestond bij de vertegenwoordigers van de politie
instemming met de door ons geuite gedachte dat bet zowel in het
belang van de politie als van de BVD zal zijn wanneer ook de
registratie van de inlichtingendiensten buiten de werking van de
Wet Koopmans wordt gehouden.
Het zal nodig zijn hieraan thans een follow-up te geven. HK doet
de suggestic hierover van gedachten te wisselen in een kleine
gespreksgroep van medewerkers van de Dienst. H.BVD en Aurora
stemmen hiermede in. HK zal in overleg met KCP en de hoofden van de
betrokken dienstonderdelen dit verder ter hand nemen.

5. Bevordering
Dhr. van SBP is per 1.9.1979 bevorderd tot E3.

- 2 -
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6. Circulaire beveiliging

EK deelt mede, dat de circulaire betreffende de beveiliging o.m.
ter invoering van het verantwoordingsfornmlier door H.BVD is
getekend.
HPZ wordt gevraagd voor de verspreiding van de circulaire zorg te
dragen. H.BVD zal de heer van de Commissie van Overleg
informeren en hem mededelen dat hij van de circulaire, voordat deze
wordt verspreid, bij HPZ kan kennisnemen.

7. Agenda

7.5.1979 H.BVD afwezig i.v.m. bezoek aan bijeen-
komst Landelijk Contact van Polltiefunc-

• tionarissen in Valkenburg.
10.5.1979 10.30 uur Bezoek aan H.BVD van de heer van

Philips. HD houdt zich ter beschikking.

15.5 t/m 18.5.1979 H.BVD afwezig i.v.m. bijeenkomst Club de
Berne in Londen en daaraan volgend bezoek
aan .

17.5.1979 14.00 uur Bijeenkomst Asta. PH.BVD gaat daarheen.

mei 1979.



AURORA

OCHTENDBESPKEKING op dins dag 8 mei 1979

Aanwezig: H.BVD - PE.BVD - A - PHB - PEC - HD - HE - HTD - HAZ - HK

Afwezig : —

1. Gesprek met IDS

HBVD en PHBVD hadden vrijdag ̂  mei het periodieke gesprek met
Admiraal en de heer . Aan de orde kvam:

- de opvang van defectoren, dit naar aanleiding ran het overlopen van het
Cubaanse zeemansechtpaar korte tijd terug en de opvang daarvan.
Afgesproken is dat plv. HIDB en HC het gesprek hierover zullen voort-
zetten. Van onze kant is de bereidheid om in een situatie waarin dit
gewenst is financiele bijstand te verlenen;

- Voortgang verk van de werkgroep "Verwerking".
HBVD heeft duidelijk ons standpunt uiteen gezet dat wij ons deskundig
achten op het terrein van het internationaal communisme en menen dat
wij op dit gebie'd het primaat inzake de rapportage van het CVIN hebben.
Voorts dat het bij een toescheiding van het work op het gebied van de
Internationale politiek in wezen gaat om een bestand van afspraken tussea
de Lamid en de IDE. De vertegehvoordigers van IDB en Lamid in de werk-
groep houden zich daar thans mee bezig.

2. Molukse zaken

EBVD was k mei aanwezig bij het gebruikelijke BiZa-gesprek o.l.v.
SG Mr. Van Dijke. Dr. was voor het laatst aanwezig.
De heer zal zich over enige tijd bij de dienst komen orienteren.
EBVD heeft n.a.v. opmerkingen van Dr. nogmaals in het licht
gesteld dat onze bemoeienis met de Zuidmolukse zaken betrekking heeft op
het trachten te onderkennen van mogelijke terreuracties.

3» Buropese curSUB

HBVD deelt mede dat de eerstvolgende Buropese cursus van de veiligheids-
diensten zal worden gehouden van 19 - 2.6 oktober in Brussel.
Vastgesteld wordt dat de heren en vanwege onze dienst aan
de cursus zullen deelnemen.
Als mogelijke deelnemers voor de cursus in 1980 worden genoead de heren

(TD), (B) en (C).

8.5.1979
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 mei 1979

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

Afwezig : —

1. Kernenergie

HD deelt mede dat op 2 en 3 juai demonstraties o.m. in Nederland
zullen plaatsvinden tegen de aanwending van de kernenergie. In
verband daarmede vindt op 29 nei bij ons een bijeenkomst plaats,

waaraan zullen deelnemen vertegenwoordigers van de Gemeente- en
Rijkspolitie, die met kernenergie-objecten te maken hebben en
BVI's van kernenergie-objecten en de BVA van EZ.
In de ruimten van EO wordt hun dan enige voorlichting over kern-
energie-actiegroepen gegeven.

2. CVIW

PH.BVD nam deel aan de CVIN-bijeenkorast op 10 mei jl.. De vertegen-
woordiger van BuZa stelde de vraag of ons iets bekend is ontrent
mogelijke acties tegen de Nato-conferentie die eind deze maand in
Nederland plaatsvindt. Op 7 juni wordt de volgende CVIN-bijeenkomst
gehouden.

3. en

Het bezoek van de DO van , de , dat op
9 mei Jl. plaatsvond, droeg een algemeen orienterend karakter.
Verwacht wordtdat net bezoek heden van de DG van . een-
zelfde karakter zal hebben.

k, PG-vergadering

H.BVD werd door Mr. , de SG van Justitie, gecomplimenteerd
voor zijn heldere inbreng in de op 9 mei jl. gehouden PG-vergadering.
Hij leidt deze dank gaarne door aan HB en HC.

5. Afscheid heren en

HB en HC Kullen HK laten weten welke hunner medewerkers aanwezig
V'illen zijn bij de afscheidsbijeenkomst voor de bovengenoemde
heren op 29 mei 1979-
HK zal dit verder met KCP opnemen.

11 mei 1979-



ADBORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 mei 1979

Aanwezig : PH.BVD - HB - EC - DOB - HE - HTD - HAZ - HK.

Afwezig : H.BVD.

1. Palestijns terrorisme

Na gevoerd overleg in de .Bvalttatie driehoek op werkniveau, is
besloten tot het geven van meer aandacht aan Belgische objecten.
Dit houdt verband met in BelgiS gevangen zitten van de twee
Palestijnen die betrokken waren bij de schietpartij enige tijd
terag op de vlieghaven Zaventhem.
Enige dagen terug is op de luchthaven Charles De Gaulle bij Parijs
een man aangehouden die in het bezit bleek van explosieven, gemas-
keerd als enoepjes. Een vrouw die zich in zijn gezelscahp bevond
heeft verklaard dat zij zich naar Brussel zouden begeven.

2.

PH.BVD releveert het bezoek van de DG van op vrijdag
11 mei jl.
Dhr. toonde zich zeer geinteresseerd in een aantal aspec-
ten van ons werk, o.o. het werk van E XIII. De indrtik werd verkre-
gen dat hij wil voorkomen dat zijn dienst, gezien de geografische
ligging in het isolement ami geraken. Vandaar het contact met de
Westeuropese diensten.

15 mei 1979-



AUSOHA

OCHTENDBESPKSKING op vri.jdag 18 aei 1979

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HTD - HAZ - KA/C.

Afwezig : H.BVD - HE - HK.

1. Europese verkiezingen

HB maakt gewag van de "Beweging tegen de ?e juni", een nieuwe loot
aan de stam der anti-repressiebeweging, die d.m.v. allerlei
speldeprikacties opponeert tegen de op 7 juni te houden verkie-
zingen voor het Europese Parlement.

2. Dreigende Palestijnse acties

HC maakt melding van gestaag binnenkomende telexberichten met
vage aanwijzingen over op til zijnde Palestijnse terreuracties.

3« Short Range Agent Communications

Van Engelse zijde ontvingen PH.BVD en HTD enige infornatie omtrent
een nieuw radiocommunicatiesysteeori- Short Range Agent Communi-
cations (afgekort: SRAC) geneten - dat door het KGB in sommige
agentenoperaties - - is geintroduceerd. Het sys-
teem vindt zowel toepassing voor berichtenuitwisseling als voor
signaleringsdoeleinden.
In ons land is het gebrnik van deze nieuve techniek nog niet vast-
gesteld.

*f. Vragen Van der Spek

De Minister heeft gisteren in de Tveede Earner mondeling de beide
op dinsdag door het Kamerlid Van der Spek (PSP) ingediende vragen-
reeksen beantwoord. De eerste reeks had betrekking op een circu-
laire aan de verbindingen inzake de PSP; de tweede sloot aan op
eerder gestelde schriftelijke vragen inzake de ondertekenaar van
"vrije lijsten" en de - uiteraard eveneens schriftelijke - beant-
woording daarvan door de Minister.
In overeenstemming met het door de Dienst gegeven advies beperkte
de Minister zijn beantwoording tot de mededeling, dat hij gezien
het vertrouwelijke karakter van de materie niet in concreto op de
gestelde vragen kon ingaan, maar dat hij dit wel zou doen in het
daarvoor bestemde forum, te weten de Vaste Comtaissie voor de In-
lichtingen- en Veiligheidsdiensten. Daar het Reglenent van Orde
een debat bij gelegenheid van een mondelinge beantwoording van
vragen niet toelaat, kon de Minister niet in moeilijkheden worden
gebracht.
De Minister heeft zich inmiddels schriftelijk tot de Voorzitter v&~
de Vaste Commissie gewend en te kennen gegeven dat hij zodra zijn
ambtenaren een gespreksnotitie gereed hebben gaarne uitgenodigd
wordt voor een bijeenkoost met de Vaste Commissie.

5- ASTA
PH.BVD doet enige mededelingen omtrent de ASTA-vergadering, waaraar
hij bij ontstentenis van K.BVD heeft deelgenomen.
Besproken is de vraag of het onlangs in de Ministerraad aan de ord-
geweest zijnde rapport over de bescherniing en beveiliging van kerr.-
centrales tegen terroristische acties voor openbaarraaking in a-.a-
merking komt hetzij integraal hetzij met weglating van bepaalde
passages.

- 2 -
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De vertegenwoordigers van BiZa en Justitie opteren voor de
laatste oplossing; het probleem dat zich hierbij echter voordoet
is dat deze oplossing zich niet verdraagt met de structuur van
het rapport.
PH.BVD verzoekt HD zijn licht hierover te laten schijnen.

6. Kamerovertredingen

PH.BVD stelt met droefheid vast, dat zich onder de 17 kamerover-
tredingen van de maand april 3 medewerkers bevinden op wie uit
hoofde van hun functie m.b.t. het voorkomen van kamerovertredingen
een bijzondere verantwoordelijkheid berust.

18 mei 1979-



AURORA

OCHTSNDBESFHSKING op dinsdag 22 raei 1979

Aanvezig : E.BVD - FH.BVD - PH3 - EC - ED - HE - HTD - EAZ - HK

Afwezig : ---

1. ID Helmond

PHB maakt gewag van een berichtje in het AD van heden, 22.5.1979
betreffende een conflict tussen brigadier Van Eees van de ID Helraon:
en de Eelmondse vethouder van volkhuisveeting J. ran Sooy.
Volgens dit bericht zou de brigadier de wethouder onheus hebben
teogesproken tijdens een denonsrratie. PEB zal trachten via de
Korpschef gewaar te vorden wat er precies aan de hand is. Dit ook
omdat het AD melding raaakt ran het feit "dat Van Hees voor de BVD
werkzaara is.

2. Volgoloeg C3I-LBT

Na lange tijd is over dit onderwerp weer lets bekend g«worden»
Tijdens het gebruikeli jke overleg met CRI-L3T vernam PHB giateren
dat de DG politie Mr. de gedachte zou hebben geuit dat
het goed zou iijn aan de 5 3P-volgplcegen per groep ~$ aan toe te
voegen die in situaties die dit wenselijk maken ter beschikkir.g
gesteld kunnen worden van het L3T.
Er wordt hierover van gedachten gewisseld inaar aangesien niet pre-
cies bekead is hoe Mr. zich heeft geuit is een gesprek
prematuur.

J. Ontruiffiing barakken _Vaassen

HC wijst er op dat op 23 en 26 mei het laatste restant barakken
bewoond door Zuidmolukkers in Vaassen wordt ontrnirad. Gezien de
ordeproblemen die zich hierbij een vorige keer voordeden hebben wij
00 en V geinformeerd.

k. Cursus voor ID-medewerkers

HE deelt mede dat het in de bedoeling ligt gedurende k weken in
noveober 1979 cursussen te crganiseren (afwisselend 2- en 3-daags)
voor medev/erkers van de ID-en. Eij vraagt de betrokken hoofden van

/zich dienstonderdelen/te bezinnen over het cursusprogram.
BOP gaat na welke ID-oedewerkers voor de cursus in aannerking komen*
De cursus wordt waarschijnli^'k gehouden in het bungalow-park
De Kamphorst in Voorthuizen.

5. Belgische Ambassade

EK en EC hadden gisterenniddaR 21 mei een gesprek met de Raad van
de Belgische Ambassade . Van Dr.
(DAZ-BuZa) hadden PH. BVD en HK vorige v/eek vernoraen dat de Belgischi
Raad de indruk had flat sr iets schcrtte aan de ssrjen-.,-er:-:ir.s
tussen de Belgische dienst en de BVD. Dr. had de heer

aanbevolen hierover rechtstreeks contact siet onse
dienst te zoeken.



7.
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De heer verklaarde de indruk te hebben dat in de communi-
catie tussen de BVD en de Veiligheid van de Staat lets had ontbroken
rond de moord gepleegd op Sir Richard Sykes. Hij had naraelijk vernoraen
dat de Engelse Ambassadeur in Brussel zou zijn bedreigd en meende dat
op grond daarvan een waarschuwing in de richting van de Engelse Ambas-
sade in Den Haag had moeten gaan.
Nadat hem was kenbaar gemaakt dat het in de lijn had gelegen dat men
van de kant van de Belgische Ambassade ons direet had benaderd is hem
uiteengezet dat er een voortreffeli jke samenwerking bestaat tussen
onze Dienst en de Veiligheid van de Staat. Voorts is hem duidelijk ge-
maakt hoe het systeem in Nederland werkt t.a.v. berichten die bedrei-
gingen voor ambassades kunnen inhouden. H.C heeft ter sprake gebracht
een bericht in de pers volgens hetwelk Belgische objecten sterker zou-
den worden bewaakt na de arrestatie in Brussel van de twee Pales tijnen
die betrokken waren bij de aanslag op Zaventhem.
Het bleek dat de heer niet wist tot wie hij zich in voor-
komend geval bij de Dienst moet richten. Op de betreffende kaart bij
de ambassade figureerden nog de namen van de Keren en De Jonge.
Ook wat dat betreft is hij bijgelicht.

Vragen Van der Spek (zie ook Aurora 18 aei 1979)

Naar aanleiding van een vraag van HK hoe gehandeld dient te worden in
verband met de gespreksnotitie die de Minister heeft toegezegd aan de
voorzitter van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten zegt H.BVD dat hij hier nader overleg over wilt nadat hij de
betrekkeli jke stukken heeft gelezen.

H.BVD maakt melding van de ontvangst van een brief van een directeur
van , die hem persoonlijk niet bekend is, waarin mededeling
wordt gedaan van het feit dat de post in Den Haag zal worden opgeheven
en dat de verbinding in de toekomst vanuit Brussel zal worden onder-
houden.
H.BVD is verbaasd over de weinig hof fell jke wijze waarop de betrokken
dienst dit bekend maakt na een 30-jarige relatie en het ook gedurende
deze tijd hebben van een post in Den Haag. Hij zal zich nader beraden
over onze relatie*

8. Club de Berne

Over de vorige week in Londen gehouden vergadering van de Club de
Berne deelt H.BVD ter vastlegging in Aurora mede dat:

de Spaanse dienst is toegelaten tot het Kilowatt-net; een verzoek
van Spaanse zijde om toegelaten te worden tot de Club de Berne werd
na enig beraad afgewezen. Men vindt het niet gewenst het gezelschap
te groot te maken.

- de Japanse dienst kan wanneer dit noodzakelijk is op de hoogte wor-
den gesteld van berichten die circuleren in het Kilowatt-net.
PH. BVD meent dat wij c.q. zullen moeten. vragen in voor-
komend geval, wanneer wij de wenseli jkheid daartoe constateren,
een bericht door te zenden.



10.

Declaraties

H.BVD merkt op dat some mogelijk vanwege onbekendheid met bepaalde
etablissementen te hoge uitgaven worden gedaan bij het ontvangen van
buitenlandse gasten. Hij beveelt aan zoveel mogelijk rekening te houden
met de bedragen die zijn toegestaan en H.KEB te raadplegen.
H.KEB zal gevraagd worden een lijst aan te houden van restaurants waar
een goede maaltijd kan vorden genoten tegen een niet te hoge prijs.

H.BVD deelt mede dat na enig beraad besloten is geen deelnemers van
onze Dienst te zenden naar het symposium over terrorisme dat over enige
tijd onder auspicien van wordt gehouden.

22 aei 1979
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OCHTSNDBESP3SKI?IG op vri.ldag 25 mei 1979

Aanwezig : H.BVD - PH.3VD - PHB - HC - HD - PHE - ETD - KA/C.

Afwezig : HK - HB - -HE - HAZ.

1. ID Helmond (zie ook Aurora 22 mei 1979)

PHB doet enige mededelingen over zijn gesprek met de torpschef
inzake het tussen de Helaondse wethouder van volkshuisvesting en
een ID-ambtenaar gerezen conflict, waaraan in de landelijke pers
- o.m. het AD en HW - enige aandacht is geschonken. De korpschef
bleek erkentelijk voor de van de zijde van de Dienst getoonde
belangstelling, maar was overigens van mening dat deze "dorpsrel"
op lokaal niveau geklaard zou kunnen worden.

2. Samenwerking met

H.BVD vernao van Mr. - als adviseur verbonden aan het
Kabinet van de Minister-President - dat de Premier vanronze Zuider-
buren, Martens, eerdaags e'en bezoek aan ons land zal brengen en dat
een van de thema's, waarover hij met de Minister-President Van Agt
wenst te spreken is de zijns inziens voor verbetering vatbare rela-
tie van onze Dienst met
Op grond aiervan verzocht H.BVD over dit oaderverp een
notitie op te stellen t.b.v. Minister-President Van Agt.
H.BVD heeft te kennen gegeven hieraan niet te willen voldoen op
grond van de overweging dat - mi de saraenwerking tussen onze Bienst
en in elk opzicht juist voorheeldig te achten is - het aan de
Belgische Premier is aan te geven wat eraan schort. Naar de stellig
indruk van een ontstemde H.BVD heeft de Belgische Premier zich voor
wat betreft dit thema kennelijk laten inspireren door van de Belgi-
sche Anbassade h.t.s. ontvangen berichten afkomstig uit de koker
van Ambassaderaad die zoals duidelijk bleek tijder..
het gesprek dat HK en HC begin deze week net hem hadden (zie Aurora
22 mei 1979) althans op dit terrein niet gehinderd wordt door een
overmatige kennis van zaken.
Anders dan denkt schort het niet zozeer aan onze relatie
met ., als wel aan de samenwerking tussen de Belgische diensten
onderling. H.BVD heeft zich imaiddels gewend tot de Belgische Ambae-
sadeur h.t.s. en een afspraak gemaakt voor een onderhoud hedennorge
hij hoopt hierin over deze onverkwikkelijke affaire de nodige ophel-
dering te verkrijgen en zijnerzijds te verschaffen.

Onder de Aurora-deelnemers vindt er vervolgens een discussie plaato
over de vraag welke gebeurtenis voedsel gegeven zou kunnen hebben
aan de opvattiag dat het tussen de Dienst en niet botert.
Algemeen is men van oordeel dat dit de ssoordaanslag op Richard Syke
is en met name hetgeen daaraan is voorafgegaan te weten de bij

en bestaande wetenschap ontrent plannen tot een aan-
slag op een Britse Aaibassadeur, van welke plannen de B7D onkundig
gelaten is. De verantwoordelijkheid voor deze nalatigheid ligt overi
gens aan Sngelse zijde gebonden als was aan de derde-land-'
regel.

- 2 -
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Nederlandse zakenman opgepakt wegens spionage

HC doet enige mededelingen over een met de Dienst in contact
staande Nederlandse zakenman van Poolse origine; die onlangs op
beschuldiging van spionage tijdens een zakenreis in Folen gearres-
teerd is en nog steeds gedetineerd is.

25 mei 1979.
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OCHTENDB53PREKING op dinsdag 29 mei 1979

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

Afwezig : HAZ.

1, Internationaal Verdedigingscomit&

HB deelt mede dat in het afgelopen weekend een bijeenkonst van
het Internationaal Verdedigingscomite werd gehouden in het gebouw
van de Nieuwe Linie te Amsterdam. Mogelijk is dit een vervolg van
dis bijeenkorast met internationale deelneming die enige tijd terug
in Zuid Limburg verd gehouden.

2. NAVO

HD deelt mede dat 30 en 31 mei a.s. de NAVO Ministerraad in het
conferentieoord Leeuwenhorst in Noordwijkerhout plaatsvindt.
De Eoofdafdeling D is betrokken geweest bij de beveiliging van de
bijeenkomst. HD verzoekt de hoofden van de Directies 3 en C even-
tuele berichten betreffende de bijeenkomst te willen doorgeven aan
DOB.

3« EO-examen

HE deelt mede dat a.s. donderdag 31 oei te 15.00 uur in gebouw 15
de uitreiking van de Veiligheidsdiploma's plaatsvindt.

k. Piket

PH.BVD verzoekt HB het piketlijstje voor de Pinksterdagen ter be-
schikking te stellen.
HK zal KA/C vragen een regeling voor het Dienstleidingspiket te
maken voor de maanden juli en augustus a.s..

5» Samenwerkins met (zie ook Aurora 25.5.1979 punt 2)

H.BVD geeft summier de afloop van de zaak betreffende de Belgische
Ambassade weer.
- vrijdag 25 mei jl. te 10.00 uur had H.BVD een gesprek met
ambassadeur . Hij heeft deze uiteengezet welke de be-

/"~ voegdheden van de Dienst zijn en hoe het systeem van evaluatie
/heid van berichten loopt en wie de verantwoordelijk/voor het toewij-

zen van bewaking heeft, nl. niet de BVD, maar de DG 00 en V en
DG Politie in overleg met BuZa Directie Kabinet en Protocol.
De ambassadeur bleek hiervan niet op de hoogte. Eem werd duide-
lijk dat voor het indertijd niet toewijzen van bewaking aan het
consulaat van Belgie in H'dam de BVD niet verantwoordelijk is.

- Vervolgene informeerde H.BVD de heer in Brussel.
Deze toonde zich verbaasd over de stappen van de Belgische anbas-
sade aangezien hem van de kwestie die daaraan ten grondslag lager,
niets bekend was. Hij deelde mede het Kabinet van de Serste Minis-
ter en zijn Minister van Justitie te zullen inforaeren.

- Daarna bezocht H.BVD de Minister-President Van Agt in het Cats-
huis en gaf hij hem de nodige toelichting.

- 2 -
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•• Nader vernam hij van dhr. van Algemene Zaken dat
" de kwestie in het gesprek tussen Minister-President Van Agt met

Eerste Minister Martens op vrijdagmiddag niet aan de orde is ge-
weest. De directe actie van de zijde van H.BVD heeft daar zonder
twijfel toe bijgedragen.

Op weinig hoffelijke wijze heeft een directeur van per
brief aan H.BVD kenbaar gemaakt dat de vertegenwoordiging van

in Den Haag in de loop van 1979 wordt opgeheven en dat in
de toekomst het contact zal worden onderhouden vanuit Brussel, waar-
been de heer wordt overgeplaatst.
Op passende wijze heeft H.BVD op deze brief gereageerd.

7. Agenda

30 mei 1979 1̂ .30 uur - bijeenkomst in kamer H.BVD waarin af-
scheid wordt genoraen van dhr.

, Hoofd Marid en waaTbij kennis wordt
gemaakt met diens opvolger dhr.

. Aanwezig zullen zijn PH.BVD - HK -
HB - EC - HD en HTD.

- heeft H.BVD zijn gebruikelijke gesprek
met de SG BiZa.

- te 12.00 uur neemt H.BVD deel aan een bij-
eenkomst van de zgn. evaluatiedriehoek.
te 16.00 uur heeft hij een gesprek met de
SG BuZa, Mr.

- CVIN-bijeenkomst.
- gesprek E.BVD met Minister Wiegel.

maand juli is H.BVD met verlof afwezig.

31 mei 1979

1 juni 1979

7 juni 1979
12 juni 1979
gedurende de

29 mei 1979.



ATOOSA

OCHTSNDBSSPRZXING op vri.ldag 1 juni 1979

Aanwezig : H.BVD - PH.3VD - HB - EC - FED - HE - HTD - EAZ.

Afwezig : HK.-

1. Palest i.lnse dreiging

HC meldt dat nog steeds geruchten circuleren over komende acties

in Europe. Gezien de anti-Hederlandse stemming onder de Palestijnen
(uitspraak Arafat b.v.) kunnen zulke geruchten met name op ons
betrekking hebben. Houvast ontbreekt echter.

2. Bezoek medewerkers BND

HC meldt dat op 31 mei TJnterabteilungsleiter en een collega
van de BND met liaison-begeleiding op besoek zijn geweest. Nadat
de noraiale, soins interessante zaken gedaan war en, werd van de zijde
van de gasten sterk gepleit voor krachtiger samenwerking in ver-
band waarmee zouden kunnen dienen: vestiging van een Aussenstelle
BND in Botterdain, bewegingsvrijheid voor observatiegroepen van de
BND, benaderingen etc.
Door C-leiding werd gesuggereerd dat zulke onderwerpen door liaison
maar sens met E.3VD besproken zouden worden.

3. Basiscursus

HE doet mededeling van het f eit , dat 6 van de 25 deelnemers aan de
basiscursus zijn gezakt, waarvan 1 BVD-medewerker .

k. TD

HTD meldt blikseminslag in antenne waardoor verbindingen beveili-
gingsbeambten zijn uitgevallen.
Eveneens wordt melding gemaakt van het feit dat er telexverbinding
met tot. stand is gekomen.

5. Bezoek nieuw hoofd Marid

H.BVD doet mededeling van het bezoek van Er. aar.
de dienst waar o? een nader af te spreken datum in juni een wat
uitgebreider vervolg op komt.

1 juni 1979.



AURORA

OCHTEMDBESPSEKING op diiisdag 5 .1uni 1979

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

Afwezig :

1. Orientatie H. Mar id

H.BVD deelt mede dat de heer op 1^ juni a.s. een
orient at iebezoek aan de Dienst brengt.
Het program is als volgt:

10.00 uur Geaprek met H.BVD en PH.BVD
11.00 uur Gesprek met HB
12.00 uur Gesprek met HC
1̂ .00 uur Gesprek met HTD en bezoek aan Sectie Foto en

Beprografie
15.0O uur Gesprek met HG, eventueel aansluitend nog een

gesprek met de Hoofdafdeling D

2. DG - Evaluatieoverleg

H.BVD nam vrijdag jl. deel aan een DG-bijeenkomst in het kader van het
evaluatieoverleg. Overlegd werd over de van Engelse zijde verzochte
be waking van de Ambassade en de Resident ie van het Verenigd Koninkrijk.

3. SG BuZa

H.BVD en PH.BVD hadden vrijdag 1 ĵ ni <ies middags een gesprek met
Mr. , SG BuZa.
Ter tafel kwam de problematiek onlangs met de Belgische Ambassade.
Een nota over de Cubaanse aanwezigheid in Nederland werd overhandigd

5.6.1979



AUBORA

OCHTEHDBESPREKING op vriridag 8 juni 1979

Aanwezigr H.BVD - PH.BVD - HB - EC - PH.D . H.E-- HTD - HAZ - KA/C

Afwezig : HK - ED

1. Circulaires

S.B maakt gewag van eon in Vrij Nederland onder de veelzeggende kop
"Wiegel weersproken door zijn eigen veiligheidsdienst" verschenen artikel
van de hand van Feike Saloerda, waarin enkele IB-medewerkers ten tonele
worden gevoerd, die verklaren dat bij hun weten de BVD de befaamde instrue-
tie waarin sprake is van de ondertekenaars van vrije lijsten nooit heeft
ingetrokken. Voorts geeft Saloerda nog enige beschouwingen ten beste over
de PSP-circulaire van 15-12~1966, waarvan de integrale tekst bij net artikel
is opgenonen.
Ook in net PSP-blad "Bevrijding" wordt aan deze circulaire aandacht geschon-
ken. Aangekondigd wordt dat de PSP in September bij de algemene beschouwin-
gen een uitspraak van de Kamer zal vragen; voorts bevat het artikel een aan-
sporing aan het adres van gemeenteraadsleden deze zaak nu maar reeds in hun
gemeente aan de orde te stellen.
E.BVD vraagt zich af of de ID's zich inderdaad gehouden hebben aan het ge-
stelde in de circulaire en zich derhalve niet meer inlaten met de PSP als
zodanig. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de BYE - en via deze de
Minister - hiervoor zeker niet verantwoordelijk gesteld worden, daar het
alsdan geen aktiviteit betreft die "gezien de bestaande overlegsituatie met
de BVD redelijkerwijs geacht meet worden voor de BVD te zijn verricht11.

2. Jordan!era

H.C doet enkele mededelingen over een via hotelcontrole ontdekte Jordanier
die de aandacht heeft getrokken enerzijds door het ontbreken van bagage en
anderzijds door een tweetal net een onbekende in West-Berlijn in het
Arabisch gevoerde telefoongesprekken. Volgens is er iets "mis" met
deze Jordanier, maar de derdelandregel belet hen meer te zeggen dan dit. Het
onderzoek is in handen van de Gemeentepolitie Amsterdam.

3. GRU

, legal resident GRU, heeft dezer dagen contact gehad met een agent
van de vorig jaar tot p.n.g. verklaarde en een opvolger aangekon-
digd. Een nogal verraseende ontwikkeling, aangezien aangenomen werd dat de
Sovjets (terecht) verband gelegd zouden hebben tussen deze operatie en de
p.n.g.-verklaring.

,̂ Overli.lden Mr. Einthoven

HK wordt verzocht in overleg met H.KEB na te gaan of Mr. Einthoven nog be-
paalde stukken onder zich had, die beter bij de Dienst geborgen kunnen wor-
den.

5. Overlijden Mr.Drs.

Woensdag 6 juni is de heer onverwacht tijdens zijn vakantie in
Frankrijk overleden. In overeenstemming met het gebruik zal hiervan intern
geen officiele nededeling gedaan worden,

- 2 -
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6. Orientatie Hoofd Marid

H.BVD deelt mede dat de heer niet op* Ik docb. op 21 juni a.s.
op bezoek komt.
Het programma ziet er thans zo uit:

10.00 uur Qesprek met H.BVD en PH.BVD
11.00 uur Gesprek met H.TD en bezoek aan Sectie Foto en Beprografie
12.00 uur Gesprek met H.C
1̂ .00 uur Gesprek met H.B
15.00 uur Gesprek met H.G, eventueel aansluitend nog een gesprek met

hoofdafdeling D.

7. Bezoek E XIII,2 aan

Op 22 juni te 1̂ .30 uur wijdt de Dienstleiding een bespreking aan net door
de heer gemaakte veralag van ziln bezoek aan . Uitgenodigd
hierbij zijn: H.B, H.C, H.E, H.TD, H.AZ (bij ontstentenis van H.Foto),

E XIII, 1 en 2.

8. ?e Lustrum

Naar het gevoelen van de Aurora-deelnemers zal er op gepaste wijze aandacht
moeten worden geschonken aan het 7e Lustrum (29 mei 1980).
H.BVD zal zich beraden over de samenstelling van een coomissie hiertoe.

5 Juli 1979 - CVIN
18 juli 1979 - Grote evaluatiedriehoek. M.BVD zal de dan met vakantie

zijnde H.BVD vervangen. Gaarne tijdig bijdragen.

8 Juni 1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinadag 12 juni 1979

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

Afwezig : ——~

10 Bespreking met 0.0. en V.

HK deelt mede dat vrijdag 15 juni a.s. te 11.30 uur de gebruikelijke
bespreking met de DO 0.0. en V. plaatsvindt. Aan de orde zullen komen:

- situatie volgploeg LET en stand van zaken GW (Gelntegreerd Werkverband
LBT-ICBZ)

- Taak afdeling operationele beleidszaken (OBZ-OO en V)

- Stand ran zaken TREVI.

2« Geaprek net IDS

H.BVD en PH.BVD hadden 8 juni jl. het periodieke gesprek met de heer
, wnd. H.IDB en de heer . Aan de orde kwamen o.m.:

- de affaire Kagin; een verzoek van de vertegenwoordiger van
betreffende informaties over deze zaak zal door ons worden overgenomen

- mutaties vertegenwoordigers van buitenlandse diensten.

12.6.1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 15 Juni 1979

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - SB - EC - DOB - HE - H.TD - HAZ - HK

A-fwezig : •«.—•

1. Volgploeg LBT

HB deelt mede dat in de op lA juni jl. gehouden bijeenkomst van de
Adviescommissie Terreurbestri jding, onder leiding van de heer Gonsalves,
naar voren is gekomen dat van de kant van de Rijkspolitie nieuwe bezwaren
zijn ingebracht tegen de formatie van een volgploeg bij de LBT.
Op 17 mei is hierover gesproken in de Commissie van Begeleiding en Overleg.
Daarin is ook de f inane i el e vraag ter sprake gekomen. De kosten ran de
LBT-volgploeg zouden zijn becijferd op 12 miljoen. De Commissie yan
Begeleiding en Overleg bespreekt de zaak verder in de vergadering van
21 august us a.s..

2.

DOB deelt mede dat ons is gebleken dat van Engelse zijde ook aan de
Duitse dienst gegevens ter beschikking zijn gesteld, die erop duiden dat
mogelijk door toedoen van Kahn toch belangrijke gegevens in handen van
Pakistan zijn gekomen. Dit zal aan de orde komen in een bijeenkomst van
de Interdepartementale Commissie en ook in het Joint Committee.

Onderzoeken

DOB naakt gewag van contacten met Drs. i.v.m. gegadigden voor
de functies bij de Staf deling van Drs. en omtrent een gesprek
met de heer , Directeur Buitenlandse Dienst Buitenlandse Zaken
over een aspirant ambtenaar Buitenlandse Dienst, die het voornemen heeft
in het huwelijk te treden met een vrouw met een Joegoslavische achter-
grond.

Taak OB2/0.0. en V.

Eraan herinnerend dat dit punt in het gesprek met de DG 0.0. en V. aan de
orde zal komen, deelt H.BVD mede dat ons gevraagd zal worden of wij bereid
zijn zitting te nemen in een gespreksgroepje ter afbakening van de taak
van OBZ/0.0. en V. met die van de B.V.D. en C.R.I.. Hij zal hierop
a.s. dinsdag terugkomen0

'15.7.1979



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinadag 19 .iuni 1979

Aanvezig: HBVD - FEBVD - HB - HC - DOB - HE - HTD - EAZ - HK

Afwezig : ——

1. Affaire Kahn

Geaproken wordt over de artikelen Tan An Salomonsen in NBC-Handelsblad
van -zaterdag 16 juni en van maandag 18 juni. In het artike1 van
16 juni wordt de BVD aangewreven een onvoldoende onderzoek te hebben
ingesteld t.a.T. Kâ n. In het artike1 Tan 18 juni vordt als opinie van

^ — Haagse politieke kringen weergegeTen dat de BVD inzake Kahn schromelijk
is tekort geschoten.
Het eerste artike1 was gedurende het weekend aanleiding voor een
telefonisch contact Tan de kant Tan de S.G. Tan Dijke en
Minister Wiegel met HBVD en PHBVD. Gisteren is een interimrapport Tan de
Interdepartementale Werkgroep Pakistan aan onze Minister gezonden en een
notitie over onze bemoeienis met Kahn in Terband met zijn tewerkstelling
bij het Fysisch Dynamisch Onderzoek Lab Tan Verkspoor in Amsterdam in
1972. Besloten is dat wij samen met Tertegenwoordigers Tan Economische
Zaken de onderzoeksgroep znllen Tormen die gaat trachten te achterhalen
waar Kahn gedurende zijn verblijf in Nederland mogelijkerwijs de hand
op heeft kunnen leggen betreffende het ultracentrifugeproject.
Een rapport behelzende de uitslag Tan de beraadslagingen in de inter-
departementale groep wordt met een notitie Tan HBVD heden aan
Minister Wiegel gezonden.
HK kreeg nog een paar telefoontjes Tan de pers t.w. Tan Tan de
Financial Times, meTr. Tan La Libre Belgique en

Tan het Algemeen Dagblad.

"̂~ 2. Aaerikaan Traagt politick asiel

HC meldt dat bij de RP Apeldoorn een Amerikaan ., is komen binnen-
lopen die politick asiel Terzocht omdat hij zich bedreigd voelde vanwege
een ToorgegeTen vroegere relatie met de CIA. Van -zijde hebben
wij Ternomeu dat hier geen sprake Tan is en dat de Amerikaan tot nu toe
alleen is opgevallen door criminele activiteiten.

J. Japanse Bode Leger

Bij de directie C waren dezer dagen twee medewerkers Tan het Security
onderdeel Tan de Japanse politic op bezoek. Men houdt in Japan rekening
met de mogelijkheid dat het Japanse Bode Leger, dat toch nog niet geheel
is opgelost, zal trachten terreuracties te ondernemen ten tijde Tan

economische de binnenkort in Japan te houden/topconferentie. Men houdt rekening met
de mogelijkheid dat een Tliegtuig Tan de YAL als object zal worden uit-
gekozen.

k. Bijzondere lasten

HK Terzoekt de gegeTens Toor de bijzondere lasten Toor de komende
periode uiterlijk 27 juni a.s. bij KA/C te deponeren.

- 2 -
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5. OO&Y

Vrijdag 15 juni vend het periodieke gesprek met OO&V plaats.
Aan de orde kwamen:

- volggroep LET en gelntegreerd werkverband. De volggroepzaak ia nog
hangende. De formeel juridische afronding van de formatie van het
gelntegreerd werkverband is nog niet verder gekomen, hoewel dit ver-
band reeds functioneert.
Naar de DG OOSeV mededeelde zijn vragen opgekomen of het LET gezien
het teruglopen van het terreurverschijnsel en het zich daardoor
voordoende gebrek aan werk in de huidige voro meet vorden voortgezet.
Naar verwachting zal hierover, na het vertrek van de heer Gonsalvee,
in de Comnissie Begeleiding en Overleg in het najaar een principiele
discussie worden gevoerd.

- OBZ - OO&V. Formatiezaken heeft bezwaar aangetekend tegen een uit-
breidingsplan van de afdeling Operationele Beleidszaken. Daarop heeft
de S,G. beelist dat het Adviesbureau Doelmatigheid en Organisatie van
Binnenlandse Zaken (AD en 0) hiernaar een onderzoek moot instellen.
Men wil nu nagaan hoe de taak van OBZ zich zal moeten verhouden tot
die van de BVD en van de CHI.
Voor de gespreksgroep die zich hiermee gaat bezighouden wil HBVD
een medewerker van B en van D aanwijzen.
Hij vraagt HB en DOB hem a.s. vrijdag de namen te noemen van degenen
die zij hiervoor willen voorbrengen.

21.6.1979



AURORA.

OCHTENDBESPBEKING op vri.ldag 22 juni 1979

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - PHC - DOB - HE - HTD - HAZ - HK

Afwezig : — --

1. Affaire Kahn (zie ook aurora 19.6.1979 punt 1)

DOB deelt mede dat de onderzoeksgroep die bestaat uit drie medeworkers
van DIB onder leiding van de heer tot nu toe een aantal mede-
werkers van het TJCN heeft gehoord en de heer , BVA van
Economische Zaken.
Als conclusie is uit de hand van de feiten naar voren gekomen dat Kahn
vooral tijdens zijn aanwezigheid in Almelo zeer belangrijke gegevens
betreffende het ultra-centrifuge-project moet hebben verkregen.
FH.BVD en HK waren gisteren aanvezig in de Tweede Kamer in verband met
de vragen van de heren Jansen en Waltmans (PPR) die mondeling werden
behandeld. HK had 19 juni een gesprek met , NRC-Handels-
blad, Hij werd des morgens,21 juni, door haar gebeld naar aanleiding
van een bepaling in het geheimhoudingsbealuit kernenergie waarin de
Minister van Binnenlandse Zaken een verantvoordelijkheid inzake de
onderzoeken wordt toebedeeld.

2. Bezoek Amerikaans security team

DOB meldt de komet heden van een Amerikaans security team dat onder de
working van een verdrag met de VS, zich op de hoogte komt stellen van de
stand van de beveiliging in Nederland ten aanzien van projecten van
gemengd Nederlands Amerikaans belang. Dit team is in 1965 ook op bezoek
geweest. Toen is de dienst de centrale instantie geweest bij het bezoek.
Dit leek ons niet de juiste positie. Gastheer is nu Buitenlandse Zaken.
Er vindt een orientatie bij Defensie plaats en er is een ontmoeting
met de coordinator en de hoofden van de militaire diensten.
Voorts wordt een kort bezoek aan onze dienst gebracht. De opvang
geschiedt door DOB.

3« Infomatieverstrekking

HE meldt dat enige moeilijkheden waren opgetreden bij het verkrijgen
van gegevens uit het bevolkingsregister in Groningen en bij de ZP in
Den Haag. Deze zijn inmiddels opgelost.

k. OBZ - OOSeV (Zie ook aurora 19.6 punt 5)

Vrij uitvoerig wordt gesproken over het gespreksgroepje dat de grenzen
moet bepalen van het werkterrein van OBZ ten opzichte van de BVD.
Van onze kant zullen daaraan deelnemen PHB en DOB. HK zal de CvP

hieromtrent informeren. Hij zal hem ook mededelen dat wij
een gesprek met hem voordat A D & 0 van het departement erbij wordt
betrokken, op prijs stellen.

22.6.1979



AUR02A

OCETEHD3E3PS3KINQ OP dinsdag 26.duni 1979

Aanwezig : H.BVD - PH.3VD - H3 - HC - DIB - HS - ETC - EAZ - EK.

Afwezig :

1. Aanalag op Generaal

Gesproken wordt over de aanslag op de NATO-bevelhebber Generaal
die gisteren plaatsvond. In NATO-kringen houdt men rekening met de
mogelijkheid dat de IBA hier mee te maken heeft.

2. Affaire KEAN (zie ook Aurora 22.6.1979. punt 1.) -

Alvorens de onderzoeksgroep gisteren op net TJCN hoofdkantoor. verder
ging met de werkzaamheden vond er een gesprek met de directeur,
de tweede man, ir. plaats.
Deze deelde mede dat hij het was geweest die aan Mr. , plv. S.G.
van 3conomische Zaken had doen weten dat hij vond dat de uitkomstea
van het onderzoek bij proces-verbaal, eventueel met inschakeling
van de Hijksrecherche,moesten worden vastgelegd en dat bij de
"verhoren" een advocaat moet worden toegelaten.
Serder, op vrijdag 22 juni, had H.3VD van Kr. gehoord dat dit

naar voren was gebracht door Professor van het TON en
dat daarbij een medewerker van het advocatenkantoor

aanwezig was geweest.
Ingevolge het net hem besprokene heeft DIB uiteen gezet, dat het
onderzoek betrekking heeft op de vraag v/at KEAN ti;rl3;-xs zijn verbli^l
in Nederland aan gegevens betreffende het ultracentrifuse projact
heeft kunnen bemachtigen, dat het onderzoek in geen enkel opzioht
gericht is tegen medewerkers van hat UCN en dat daarom beter is het
onderzoek geen strafrechtelijk tintje te geven.
H.BVD had Mr. eerder in soortgelijlce zin iagelicht.

26 juni 1979-



AUKOSA

OCHTSNDB3SP5SKING op vri.ldeg 2? .1uni 1979

Aanwezig : H.BVD - PE.BVD - EB - HC - DOB - RE - ETC - HAZ - HK.

Afwezig :

1. Onderscheiding Homanov

Naar aanleiding van het artikel van Heldring in de NSC van-25 juni
jl. en de dd. 28 juni door de Kamerleden Verkerk en Ploeg gestelde
vragen, 'geeft EB een overzicht van eerdere door one ontvangea be-
richten en vroegere publiciteit over de onderscheiding van Romanov
in verband met diens activiteiten ora de Nederlandse bevolking be-
wust te maken voor de gevaren van de neutronenbom.
H3 brengt in de herinerring dat De Telegraaf reeds op 13 januari
gewag naakte van de aan Romanov toegekende onderscheiding, sender
daarbij hun bron van wetenschap te vernelden.
HC zal Dhr. : van de Directie Europa van BuSa attent maksn op
het feit dat wij eer. bericht over de toeksnning Tan de onderschei-
ding o.m. aan BuZa hebben doen toekomen.

2. Affaire Khan (aie ook Aurora 26.£.1979 punt 2).

Dhr. , die optreedt als voorzitter van de Onderzoeksgroep,
heeft eea ^esprek cevoerd me^ ^e b,eer van de 3conomische
Controle Dienst, welke Dienst een onderzoek instelt naar de hard-
ware die Pakistan uit ITederland, van belang voor de ontwikkeling
van kernenergie, heeft verkregen. De Onderzoeksgroep heeft thans
met 20 personen van UGH en FDO gesproken, en hoopt volgende week
woensdag k juli gereed te komen met een sactenvattend rapport, het-
welk dan 6 juli daaropvolgend in de Beleidscommissie (~ ) zou kun-
nen wprden besproken.
Genoemde Commissie kwam gisteren ook bijeen.

3. BVD-das.

H.BVD heeft de indruk gekregen dat onze das soravrijlen in handen
komt van personen die betrekkelijk ver van de Dienst afstaan. Hij
meent dat dit niet de bedoeling is. Hij zal nader contact opnemen
met de voorzitter van de Personeelsvereniging.
Mogelijk verdient het aanbeveling de verkooppunten t.w. de balies
van de cantines in gebouw 25 en 15 om te zetten in plaatsen ter
propagering van de das, die dan kan worden gekocht bij enige mede-
werkers van de Personeelsvereniging. Op deze wijze zou er enig
zicht kunnen worden verkregen omtrent degenen die de das kopen.
Eun ZBU kunnen worden gevraagd welk gebruik zij daarvan willen
gaan maken*

k. Agenda.

De vakantie van H.BVD is gewijzigd. Nu zal dit zijn van 23 juli tot
20 augustus.
Aangezien PE.EVD in die periode ook enige dagen afwezig is, nl. van
1 t/m 6 augustus (H.BVD is op 1 en 2 augustus wel in Den Haag), zal
HK gedurende de dagen van het sainenvallen van hunneT afwezis êid de

honneurs waarnenen.

29 juni 1979-


