
OCHT3NDBESPRBKING op maandas 3 april 196?
>•

/ / / S .^ /Aanwezig: KK - H^B - Gy- H.D - H^E - HJED - KA/vDy ./' / / x xAfwezig : H.B/D - T̂ C - H.KEB ' '

1. CPN en reizen achter IJ.O.

Naar aanleiding van een publicatie in De Waarheid van 1 april omtrent het
besluit van het Partijbestuur inzake contacten met socialistische landen
en de schorsing van Wim Hulst, wordt gediscussieerd over de huidige situatie
in de CPN. De vraag komt op in hoeverre de afdeling D van dit bericht gebruik
kan maken bij het geven van toelichting omtrent de gevaren, die aan reizen
naar IJ.G.-landen verbonden kunnen zijn.

2. Studenten en CIA

KN verzoekt CV het bericht in het dagrapport afd. C van 31 maart 196? betref-
fende een contact tussen en de voorzitter van de SVB ter beschikking
van de afdeling B te stellen. Hij wijst erop, dat de afdeling B de kwestie
van de contacten tussen studentenorganisaties en de CIA en de implicaties
daarvan in de Nederlandse studentenwereld bestudeert.

3» Voordrachten door personeel van de Dienst (aie Aurora dd. 31-3-1967)

H.2 deelt raede, dat het bedoelde instituut in Harderwijk genaamd is "Centraal
Instituut voor methodische instructie door het bedrijfsleven". Het staat
onder leiding van de heer . Sen aantal medewerkers van SO, onder
wie de heren en , heeft met vrucht aan een cursus van
dit instituut deelgenomen.

ffijzigins punt 6 Aurora 31-3-19 6.. -

verband met de afwezigheid van H.BVD en TPC volgende week tot vrijdag 7 april
.oijwoning zitting Special Comnittee in Parijs) deelt H.BVD mede, dat KN de
Dienstleiding gedurende deze dagen zal vaarnemen.
Verder deelt H.BVD mede, thans wel in de fase van afscheid nemen te zijn aange-
land, waardoor hij meermalen enige tijd afwezig zal zijn. Aangezien zijn opvolger
c.s. binnenkort de leiding overneemt, meent H.BVD bij het nemen van beslissingen
zich meer op de achtergrond te moeten stellen, om vol gewicht te geven aan het
oordeel van die na hem komen; uiteraard met het behoud van zijn uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid. H.BVD denkt hierbij in het bijaonder aan beslissingen die een
doorwerking zullen hebben op' langere termijn, doch wijst erop, dat ook incidentele
eenmalige beslissingen voor de Dienst grote gevolgen kunnen hebben.

3-̂ -1967.



AURORA

OCHMWDBjSSPaJKINQ op woenadag 5 april 196?

Aanwezig: JKN - H,« - H«^ - H.iT - H.3 - H.TD - KA/vD

Afwezig : H.iW'-

1. Hercules >

H.C deelt mede van de heer van de ID Rotterdam bericht te hebben ont van-
gen dat OvJ Mr. niet het voornemen heeft voor de zitting van 13-'4l967
getuigen op te roepen. Volstaan zou kunnen worden met de verklaringen diebp
de vorige zittingen in Rotterdam zijn afgelegd. Volgens de heer zou \. niet veel fiducie in de zaak hebben. Bij een vrijspraak zal hoter

beroep worden aangetekend, hetgeen dan mogelijk in juni zal kunnen dienen. '
KN verzoekt H.C in contact te treden met Mr. ora precies te horen h
de zaak er bij staat.

--2.» Bouwvakcomitfi Amsterdam

KN heeft gisteren in Amsterdam vernomen dat men a.s. vrijdag ernstige moeilijc-
heden verwacht in verband met activiteiten van het bouwvak/achilderacomitS. \r de Burgemeester werd om 300 man bijstand verzocht.

KA/vD had hieromtrent op 3-̂ -196? al iets van Mr. vernomen. Hij \e hiervan melding aan H.B en KN.

3. Vragen Gemeenteraadslid Bruggeaan

KA/vD doet verslag van zijn gesprek hierover met Mr. en de heer
, chef af deling Personeelszaken Amsterdam.

Verwezen moge worden naar de nbtitie hierover.

Kwestie Van Santen/Infrervieg De Nieuwe

KA/vD deelt het e.e.a. mede over zijn gesprek op Wf-1967 in aanwezigheid van
de heer met een redacteur van De Nieuwe Linie, .
Maast een algemene informatie over de 3VD werd diens aandacht gevestigd op de
artikelen' die i.v.m. de kwestie Van Santen zijn verschenen. Verwezen wordt naar
de hierover door KA/vD gemaakte notitie.
£r vindt een discussie plaats over de waarde van zulke gesprekken met de pers.



AURORA

OCHTENDBESPRSKINQ OP vrijdag 7 april 196?

Aanwezigi H.BVD - TPC - Ŝ /- H.X^CV - H.D - g.V- H.KEB - IDA -

iifweBig i ' . /"' ' ''

1. Panorama

TPC rerzoekt de afdelingshoofden in Terband met het paaseren van de 1 april
datum so spoedig mogelijk hun bijdrage voor het Panorama over de afgelopen
periode te willen inzenden.
H.BVD dringt erop aan deze BO kort mogelijk te houden.

2. Nle'uwe Minister

Door afwezigheid ia de Dienatleiding niet in staat geweest aanwezig te zijn
op de afscheidsbijeenkomst ran Minister Verdam en de kennismakingsbijeenkomst
ran Minister Beernink. Er liggen echter enige zaken bij Minister Beernink
ter tafel, die een spoedig contact met de Dienst met zich zullen brengen.
De aanwijzing omtrent het bij brieven aan het Ministerie toezenden Tan de
eerste copie, zo mogelijk op een schrijfmachine met groot lettertype Yerraar-
digd, komt bij deze te vervallen.
H.ACD wordt verzocht de betreffende circulaire in te trekken.

3* Hercules

CV deelt mede dat eea brief Tan gericht aan de heer is
ontvangen, waarin rerbazing wordt uitgesproken over het opnieuw dagraarden
van betrokkene. Hiet geheel duidelijk kondigt daarin aan eventueel
te zullen OTergaan tot dagvaarding Tan de heren , t

en «
Op Terzoek Tan H.BVD zal CV contact opnemen met Mr. •

k» Bszoek Rijksreoherchegroep aan Sicherungagruppe

H.£ Ternam Tan PH«E dat het bezoek Tan deze groep en Mr* en een aan-
tal medewerkera Tan de Dienst gisteren niet bijzonder succesTol was. Dit
mogelijk Tanwege het felt dat de Sicherungsgruppe ceer druk was met de kwes-
tie Tan het in Berlijn ontdekte complot tegen vice-president Humphrey.

5« Special Committee

H.BVD, TPC en H.KEB doen enige mededelingen omtrent de zitting Tan het
Special Committee in Parijs op k en 5 april.
Van Italiaanse zijde werd een werkstuk omtrent de zaak ter tafel ge-
bracht, waaromtrent echter geen nader commentaar kon vorden gegeTen.
Van Griekse zijde werd lets Terteld oTer de uitlopers Tan deze zaak in
Qriekenland.
Verder is gesproken OTer het door de Council opgestelde document betreffende
de detente tussen Post en Jest en de contacten met communistische landen*
Besloten Is dat de verachillende diensten in oTerleg met hun ministeries van
Buitenlandse Zaken een stuk naar aanleiding Tan dit document zullen opstel-
lenv waarna het bureau Tan het Special Committee hiervan een samenTattend
rapport zal TerTaardigen. Dit rapport zal dan worden besproken in een werk- .

Sroep Tan 7 landen, waarin o.m. Nederland, Belgie, Engeland en Italie zittingebben.
TPC Terzoekt H.D so spoedig mogelijk te beginnen met de opstelling Tan het
bedoelde werkstuk en hieromtrent OTerleg met Buitenlandse Zaken te plegen.
Onze reactie zal binnen 60 dagen in Parijs moeten zijn. Het ligt in de be-
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doeling het eindrapport van de fferkgroep la beapreking te brengen In de rol-
gende sitting van hat Special Committee, die waarschijnlijk in September nog
in Parijs sal worden gehouden.
Ter aprake is nog gekomen het plan van de Secretaria-Qeneraal om het
Special Committee en het Security Committee aamen te voegea. Hit de vergade-
riag ward hierop algemeen negatief gereageerd. Het gesprek hierover was in-
formeel, want deze saak sal via reaeties van de verschillende delegacies tot
eea einde worden gebracht.

Toekomstige opvolger H,BVD

Van de gelegenheid van het verblijf in Parijs werd door H.BVO gebruik ge-
maakt om TPC ala zijn toekomatige opvolger aan verschillende relaties voor te
atellen.

Pitnodiginffea

De heer is gevraagd in oktober 196? een bezoek aan Den Haag te willea
brengen. TPC meant dat, gezien de vrij swakke schakel die de heer la
de relatie met vormt, het nodig sal sijn in de toekomst meer direct
contact te hebben*
Miss sal MI5 per 1-6-196? verlaten. aesien de goede relaties met haar
werd haar~in Parijs gevraagd nog eens naar Den Haag te willen koaen. H.B
wordt versocht haar per telex uit te nodigen en haar daarbij te vragea bij
gelegenheid van haar besoek een inleiding te willen houden omtrent het inter-
nationale comaunisme voor een groep jongere medewerkers van de Dienat.
Dr»-._ van _ heeft H.BVD wederom te kennen gegeven binnenkort de
Dienst te willen bezoeken. H.BVO verzoekt CV dit schriftelijk aan Dr.
te willen bevestigen.

8.
De heer deelde in Parijs mode, dat eea aantal jongere politie-offieierea
binnenkort een curaus zal volgen aan het Instituut voor Opleiding van Hogere
Politie-ambtenaren (sinds 28-3-196? Apeldoorn). Zij sollea in Nederland bij-
zondere aandacht schenken aan het verschijnsel van het provo-wesen* De heer

heeft gevraagd of zij in verband daarmede een gesprek met de Dienat koa-
den hebben* TPC heeft hierop bevestigend geantwoord. Vij sullen afwachtea
tot hieromtrent nader contact met ons wordt opgenomea.

•'

Portugese dienst
H.BVD deelt medet dat hij niet in geslaagd is met het Hoofd van deze dienst
het geval te bespreken.
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OCHTSNDBflSPRJBKING OP maandag 10 april 1967

/ / X - "x
Afcavezig: H.BVD - T?C - KK - H.B - CV - H^B - H.E - H.KEB - H.TD - JCA/v1>

Afwezig : -̂  -X

1, gontact met Buitenlandse Zaken (*ie Aurora dd. 7-4-1967 punt 5)

H.BVD heeft 7 april een gesprek gehad met de heer over het door
de Political Advisors opgestelde en door d« Council goedgekeurde document
betreffende de detente tussen Ooat en Vest. H.BVD heeft verzocht in de toe-
komat ona van soortgelijke documenten op de hoogte te stellen. In het bijzon-
der heeft dit dus betrekking op atukken die in rulme sin security implications
Jcunnen hebben.

2. |fercules

In een telefoniach contact met Mr. vernam CV dat de OvJ inderdaad
geen getuigen sal oproepen. Aangesien Mr. dit vrijdag Jl. ook nog niet
had gedaan, is het niet waarschijnlijk dat hij dit alsnog >al doen. De bahan-
deling van de zaak is naar het oordeel van Mr. een zuiver juridische

' aangelegenheid geworden.

J» Audio counter surveillanoe t.a.v. liato conferentie Luxemburg
H.TD heeft samen met de heren Dra. en de aituatie in Luxem-
burg in ogenschouw genomen in verband met het aan de Dienst gedane verzoek
tot het uitoefenen van een audio counter surveillance t.a.v. de Ifato conferen-
tie op 13 en 1*» juni a.a. in Luxemburg. Object daarvan zullen zijn de oonferen-
tiezaal en ca. 100 kamers in een gebouw ter beschikking staand aan de KSQ*
Ter sprake komt de kvestie van de kosteuverrekening. TPC verzoekt H.D de heer

om een berekening van "out of pocket expenses" te vragen. H.BVD herin-
nert eraan dat hij op 11 mei contact met de heer zal hebben*
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/ OCHT3NDBESPREKING op woensdag 12 april 1967.

Aanwezig: H.BVD - TPC - Kjr'- H.B"- CY/- EJ& - E^- H.KEB - H.TD -
/ ''

Afw««ig t — '

1. Zwartboek omtrent de BVD/activiteiten t.a.v. personnel'

Naar aanleiding van het vermelde in het dagrapport van de afdeling B. d.d« 11-W6?
ontrent een tweetal Hagenaars, die in een boek over de BVD levensbeschrijvingen
.en wetenswaardigheden van BVD1era willen opnemen, wijst H.E op een incident dczer
dagen aan Mej. (E XIII) overkomen. Toen zij in de avonduren ons gebouw
rerliet, eonstateerde zij gevolgd te worden door een tweetal personen in een
witte Volkswagen. Zij slaagde erin deze af te achudden en had het gevoelen door
betrokkenen onopgemerkt haar woning te hebben bereikte
De BVA werd terzake gelnformeerdo
^ H.E vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn dergelijke activiteiten centraal

door de BVA te doen registreren. Voorts of niet te overwegen valt het personeel
•rop attent te maken opdat geeigende afweermaatregelen. door hen kunnen worden
genomen.
TPC meent dat dit in het bijzonder dient te geschieden t.a.v. de operationele
•edewerkers en de medewerkers van de afdeling Eo. Hij stelt zich voor op de bij-
eenkomsten in Heelsun waar een groot aantal operationele medewerkers aanwezig is,
dit ter sprake te brengen en verzoekt H.E hetzelfde in zijn afdeling te doen*
KA/vD zal de aangelegenheid met de BVA opnemen„

2. Aanhouding Glukhov

KH deelt mede, dat na langdurig overleg in de Dienst en met de S.G. van Justitie
Mr.Mulder en de O.v.J. Mr. Kolkert besloten is i.v.m. spionage-activiteiten
over te gaan tot aahhouding van de Aeroflot-vertegenwoordiger Glukhov. De aan-
houding, die door de Hijksrecherche van de P.O. Den Haag geschiedt, vindt plaats
op grond van overtreding van art. Ijk bis W.v.S. (mislukte uitlokking tot het
•isdrijf van art. 98 c.q«, 9&a).
Aangezien niet verwachtbaar is dat verdachte zal bekennen en er slechts over
1 getuige wordt beschikt, zal het uiteindelijk wel niet tot een vervolging komen.

— KH releveert dat in het afsluitende gesprek met Mr. Kolkert gisterenmiddag duide-
lijk is gesteld dat gezien de bepalingen van de nieuwe Vreemdelingenwet uit-
wijzing van Glukhov niet mogelijk zal zijn.
H.E oppert de gedachte dat wanneer de zaak in de publiciteit komt, e.e.a. wel
eens ongunstig voor de Dienst zal kunnen uitwerkene
TPC meent dat wij dit dan maar zullen moeten incasseren. Het is nu eenmaal onze
taakopdracht om spionage te ontdekken en onmogelijk te maken. Het was uitgesloten
deze aangelegenheid operationeel door te zetten. Glukhov was op zo*n krachtdadige
wijze bezig om spionage te plegen dat hieraan een einde moest worden gemaakto

Tijdens de bespreking komt te 9*30 uur telefonisch de melding binnen dat Glukhov
even te voren in Amsterdam is gearresteerd.

3. Publiciteit betreffende de BVP
,/

In dit verband brengt TPC ter sprake de onaangename ervaring die wij hebben op-
gedaan met de journalist van De Nieuwe Linie. In strijd met de gemaakte
afepraken heeft deze n.a.v. het gesprek met KA/vD een stukje met een duidelijk
mala fide karakter geproduceerd. Hierover is gisteren contact geweest met de heer

., onder wiens paraplu het gesprek heeft plaatsgevonden en die terzake het
nodige heeft verricht.

%• Qeeprek met Minister Beernink

E.BVD en TPC hebben gisterenmorgen een 2 uur durend gesprek met Minister Beernink
gehad. Op de daar besproken zaken wordt nog teruggekomen. De Minister heeft zich
ttjdens dit' gesprek duidelijk positief t.a.v. de Dienst opgesteld.



AURORA

OCHTBNDBESPREKIHO op vri.ldag 1» april 1967

Aaavezig: HgjtfD* - H.IJ - C¥X- H^B7- H.EKJ - H.TD - KA/vD
:_X _^' •!/ ^ - /

Afwezig : *FC - BW - H.* '

1. De zaak QLUKHOV

CV vertelt e.a.a. over de toedracht bij de aanhouding en omtrent de uitkomsten
van het verhoor tot nu toe. Er is op GLUKHOV een zakboekja aangetroffen dat
voorzover kon wordea vastgesteld de omschrijving van een dlb bevat en eea
questionnaire inhoudt. De afdeling C neemt met insteaming van Mr.Kolkert
interviews af aan personen, die met QLUKHOV contact onderhielden. Het betreft
hier een Amerikaans militair en een man werkzaaa bij een karteringsbedrijf,
die bij zijn bedrijf van zijn contact met dLUKHOV melding maakte.
H.BVD heeft gisteren de HCvP te Amsterdam opgebeld. Deze bevestigde door de
Rijksrecherehe omtrent de te verwachten arrestatie te zijn ingelicht. Aange-
zien plaats noch tijd van de arrestatie vooraf vaststonden, was het niet moge-
lijk aan een bepaald bureau hiervan mededeling ta doen. H.BVD heeft eveneens
de Minister kennis gegeven.
H.KEB hoopt dat binnen afzianbare tijd een release omtrent de zaak t.b.v. de
buitenlandse relaties ter beschikking zal staan. De heer ( die om enige
informatie t.b.v. zijn ambassadeur vroeg, is summier door CV ingelicht*
Ter sprake komt nog even de uitwijzing van de ex KLM-vertegenwoordiger ,
thans representant van het te Dmsseldorf gevestigde ifest-Duitse reisbureau
"Ostreisen" in Moskou. Het is nog niet duidelijk of er verband met de zaak
QLUKHOV bestaat.
Mr.Kolkert heeft te kennen gegeven over de medewerking van de zijde van de
Dienat bijzonder tevreden te zijn. Zijn oordeel over het verloop van het ver-
hoor is dat meevalt wat er tot nu toe is uitgekomen.

2* HERCULEŜ

In aansluiting op het bericht hierover in De Volkskrant betreffeade het vrij-
sprekend vonnis van de Rotterdamse rechtbank na de zitting van gisteren
(13-4-1967) deelt KA/vD, die daarbij aanwezig was, nog het volgende made:
De zitting duurde van l4.00 tot ca. 15*30 uur. De rechtbank deed uitapraak
aa ongeveer 10 minutan in Raadkamer te zijn geweest. De behandeling ter te-
rechtzitting was baperkt tot het met de verdachte doorneaen van de dagvaar-
ding en de verklaring die door hem in de Bitting van 24-5-1966 was afgelegd.
Vervolgens tot het requisitoir en het pleidooi van de advocaat Mr.! •
Mr. gaf een summiere toalichting t.a.v. de dagvaarding, waarin in
twee vormen van poging tot het misdrijf van art. 98a en drie vormen van voor-
beraiding daartoa zijn omachreven. Tenalotte is subsidiair eeri poging tot
voorbereiding ten laste gelegd. Zowel Mr. als Mr. waren van
mening dat alleen het in de dagvaarding als meer subsidiair en nog meer sub-
sidiair ten laste gelegde van betekenis is.
De ais van Mr*. was k jaar en 6 maanden (vorig jaar was 5 jaar geeist.
De mindere eis au ward gemotiveerd met een varwijzing naar de moeilijkheden
die . ook gezien het hangend blijven van de zaak had ondervondea).
V«rvolgena onmiddellijke gevangenneming.
In zijn pleidooi bracht Mr. naar voren betreurd te hebben indertijd op
aietigverklaring van de dagvaarding te hebben aangedrongen, gezian het feit

- 2 -
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dat het Hof in tweede instantie daartoe was overgegaan. Overigens meen-
de hij zich te kunnen refereren aan de uitspraak van de Rechtbank vori'j
jaar, die toen het ten laste gelegde niet bewezen had geacht. Vervol-
gena vroeg hij on teruggave van aan van diena paspoort. Dit
werd door Mr* aan de rechtbank ontraden.
Na Raadkamer werd door de Rechtbank vrijgesproken, omdat het
ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen werd geacht. Aan-
wijzing werd gegeven om het (Nederlandse) paspoort aan terug
te geveno.
Na de terechtzitting deed Mr. enige mededelingen aan de pers
(zie hiervoor o.n. het artikel in De Volkskrant) . Hij kondigde daarbij
aan onmiddellijk in beroep te zullen gaan en de rechtbank te vragen het
vonnia zo spoedig mogelijk gereed te makeno Hij sprak de verwachting
uit dat de behandeling in beroep voor het Hof nog voor de vacanties zou
kunnen plaatsvindeno

-x -~ . 3» Heelsuaconferentiee! i •"~"~~iii— ̂~™~ ~"̂ ^̂
H.BVD is dinsdag 11 april j.l. in de middaguren in Heelsum geweest en
heeft daar een gedeelte van de bijeenkomst met de tweede groep van
de Politie meegemaakt. Zijn indruk was dat zowel de eerste als de tweede
Politie-bijeenkomst geslaagd zijn. .
Vervolgens wordt gesproken over de bijeenkomsten met het eigen perso-
neele H.B meent dat deze zeker sociaal gezien een groot succes kunnen
worden genoead* £r was een grot* openheid. Alleen de E XITI groep
stelde zich - overigens niet onbegrijpelijk - enigszins gelsoleerd op.
De discussie was bijzonder levendigo Uit het totaal van de bijeenkomsten
zullen zonder twijf el waardevolle aanwijzing«n voor het verdere beleid
worden verkregen<>
Interessant was dat zich een duidelijke scheidslijn voordoet tnssen
wat wij kunnen noemen de oudere en de jongere generatie in het opera-
tionele werk.

april 1967.
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OCHTSNDBESPRSKINO op maandag 17 april 196?

Aanwazigs H.BVif- TPĈ - KH^- H*« - Hy8x- HyB) • H.E- H.KEfi - H.TD - KA/vD

Aifwazig * ̂-̂ - ' -x / *' x X

1. Zaak QlukhOT

Naar aanleiding Tan da berichten hierover in da Pars ran hadanmorgan (niet
overgaan tot vervolging van Glukhov, bealuit uitwijzing) komt hat volgenda
naar roran:
H.BVD haaft in overlag mat da Sacrataria-Generaal van Justitia, Mr.Mulder,
kunnan bevarkstalligan dat Juatitia alsnog baraid fas tot uitwijzing van
Qlukhov orar ta gaan. Zatardag 15 april haaft KN met Mr.Kolkart uitvoerig
gesproken over da op zondag gahoudan peraconferentie. Er ward aan laidraad
roor da>e conferentia opgestald waaraan Mr.Kolkert zich in hat algemaen zaar
goad haaft gahoudan. Da gahala zaak kan ook wat da publiciteit aangaat aan
auecea wordan genoamd. Minister Luna haaft in da Mlniaterraad van vrijdag
madagadaald hat ta batrauran dat ovar da »aak Qlukhov mat ham vooraf ̂ aan
orarlag waa gaplaagd.
TPC haaft CBH (maj. ) varzooht aan korta aamanvatting ovar da >aak
op ta atallan.

2* Kamercommieaia (bijaankomat 17-̂ 196?)v
Varmalda aamanvatting sal in aerate inatantia dianan voor aen bijeenkomst
mat da Kamaroommiaaia dia hadanmiddag op verzoek van da Voorzittar, Dra.
Schmelaer, ta 15*00 uur zal plaatavindan. Volgana medadaling van Mr.
cal daarin da zaak-Qlukhov tar apraka wordan gebracht. KA/vD varonderatalt
dat da Voorzittar bij galaganhaid van da bahandaling van da Regeringaverkla-
ring naar voran wil brangan dat da Commiaaia in aangalaganhadan van da BVD
diract wannaar dit nodig is, activitaitan ontwikkalt* Dit made gazian hat
kwaatiaua atallan van da mogalijkhaid voor da Commiaaia om da controlefonotia
goad uit ta oafenan (t.v.-uitsending dd. 11-5-1967). Mogalijk komt
in da bijaankomat ook da zaak Van Santen nog tar apraka.
Ovar daza bijaankomat mat da Commiaaia habban H.BVD an TPC hedan ta 10*15 uur
aan gaaprak mat Miniatar Baarnink.

3» Van Santen
Da Niauwa Linia van vrijdag U\l publioaert hat interview van .
Daaruit blijkt dat f dia hat ona niat gemakkelijk maakta, Van Santan hat
vuur na aan da aohanan haaft galagd. Van Santen arkanda volledig hat goada
raeht van da BVD om ham indartijd aan ta aprakan. alaagda ar niat in om
da apionaga-kat uit da zak ta halan.

k» Vragan aan B.en ff. Amsterdam
H.BVD maakt even gewag van hat antwoord van B.an V. op da vragan
inzaka da doehtar van Van Santan.

5. Heelaumbijaankomatan (zia ook Aurora dd. lWH-1967)
TPC ouderschrijft wat hierovar in da Aurora-kring aardar ward gezagd. In
aanaluiting daarop vraagt hij aandacht voor hat image-probleem in botrekking
tot da oparationala medeworkers. Da nagatiaf geladan image van da Dianat
lavart da oparationala medawarkera wal gaan direeta moailijkhedan op in hat
wark in concrete, maar ondarmijnt hun zalfvertrouwen. TPC heeft da gelegen-
haid aangagrapan om hen hat problaam wat duidalijker voor ogen ta atallan.
Hij maant dat wij naar mogalijkhadan moatan zoaken.om tan poaitiava ieta
aan hat beald van da Dianat ta doan. In gevallan dat wij op goada overwegin-
gan manen niata ta kunnan doan zal kenbaar moatan gamaakt wordan waarom dit
wordt nagelaten. Ook TPC waa da acheidalijn tuaaan wat man mat voorzichtig-
haid da jongara an da oudara ganaratia kan noemen, opgavallan.

- 2 -
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6. Activiteitan t»a«v. peraonael (zie Aurora 12-4-1967)

Aangezien TPC 0r niet in gealaagd is in Heelsum hlervoor aaadacht te vragen
verzoekt hij da hoofden van de afdelingan B, C en £ dit op geeigende wijza
fflondaling t.a.v. hiarvoor in aanmerklng komende medawerkera ta willen doen.

7. DSC

H.BVD meant n.a.v. aen vraag van H.E dat hat baasoek aan da raunia in Eindhovan
op dinadag 18 april 196? ala aen dienatreia diant ta wordan aangemerkt.
Qezian hat vrij grota aantal madawerkera dat ean uitnodiging ontving voor da
in mei ta houdan 26a harhalingaouraua, meant H.BVD dat overleg nodig is om ta
bepalan via daaraan kunnan daalnaman* Voorkoman diant ta wordan dat da dienst-
uitToaring sal wordan bamoailijkt. Aangezian ar mogalijk dria deelnemers uit
da afdeling D zullan zijn, rraagt H.BVD aan H.D hen made ta dalan wia ar van
da afdeling D zullan gaan.

8. Contact met •

Dra. , zal dondardag 20 april 196? naar gaan voor zijn gebruika-
lijka bazoek. Voor H.BVD moat hij contact opnaman mat da hear , . Hat
lijkt gawenat dat hij ook iata kan vartallan of aan korta aamanvatting kan
maaneman omtrant da zaak Qlukhov*

17-V1967.



AURORA

op woensdag 19 april 1967

Aanwezig: H.BVD - TP<5 - K«/- H.B - H.C - H.tf"- H.i - H.KEB - H.TD - KÂ D

Atwezig : -----

1.

H.BVD kreeg telefonisch een verzoek van de heer om beschikbaarstelling
van een case-history betreffende de GLUKHOV-zaak. De heer wilde deze
gaarne hebben in verband met net advies dat hij moet uitbrengen terzake ran
het aanknopen Tan relaties tussen Aeroflot en Swiss-Air. Het ligt in de bedoe-
ling om Aeroflot landingsrechten in Zwitserland toe te kennen.

2. Bijeenkomst met de Kamercomaisaie.
•̂•̂ •M̂ ^̂ ^̂ W ^

H.BVD doet enige mededelingen omtrent de op 17-4—196? gehouden bijeenkomst.
Voornamelijk werd gesproken over de zaak Glukhor. Drs. Den Uyl stelde zich
vrij kritisch op. Mr. Van Mierlo stelde de vraag waarom het ingrijpen op die
bepaalde dag had plaatsgevonden en of het niet mogelijk was geweest net de
zaak door te gaan. Verwezen noge worden naar de door TPC opgestelde notitie
betreffende de bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst met de commissie is bepaald op 16 mei des avonds in
ons gebouw. De bedoeling is dan een algemene briefing aan de commissie, waar-
in nu vier nieuwe leden (Mrs. Biesheuvel en Van Mierlo, Drs. Den Uyl en de
heer Mellema) sitting hebben.

3. Telegraaf
x'

Ter sprake komt even de negatieve reactie in commentaren van De Telegraaf
naar aanleiding van de zaak Glukhov. Naar de Dienst werd met een verzoek om
een open gesprek gebeld door respectievelijk de waarnemend hoofdredacteur

en de heer . Beiden betoogden dat het in verband met
de image van de Dienst van belang was op dit verzoek in te gaan.

19.4-1967.



AURORA

OCHTBNDBfiSPREKING op rrijdag 21 april 1967
/

Aaawezig: H.BVD - TPC - K<0K- H.B - H^- H.'D - Hy*'- H.KSB - H.TD -

Afwezig t —~

- Up-

1. K.B. van 8-8-19*»9

la rerband met de persberichten (ranmorgen in de Radio Nieuwsdienst) orer
de beantwoording ran de rragen ran de Kamerleden merrouw Singer-Dekker en
de beer Fr anas en en van de beer Wiebenga (t.r.-uitzending dd.
11-3-1967) doet TPC mededeling ran een telefoontje dat bij gisteren kreeg
Tan de beer ;, een ambtenaar ran de Or if fie ran de Tweede Kaaer.
Deze zeide niets af te veten ran bet bij de Qriffie der Tweede Earner gede-
poneerd zijn ran ons K.B.. Terzake gedane naspeuringen lererden op (Voorlo-
pig Verslag Be grot ing Binnenlandse Zaken Eerste Kamer 19̂ 9/1950) dat bet
K.B. per brief dd. 1-11-19̂ 9 door de Minister-President aan de Leden der
Staten-Qeneraal ter rertrouvelijke kennisneming verd orergelegd. Hierran is
mededeling gedaan aan rermelde beer . Hem werd een exemplaar ran bet
K.B. ter beachikking gesteld.
TPC wijst erop, dat deze kweatie wellicht sal kunnen leiden tot een nieuv
debat orer de rraag waarom bet K.B. niet kan worden gepubliceerd, soala
ook in 19̂ 9 in de Kaaer bet geral was. Het motief waarom indertijd niet tot
publicatie werd orergegaan was gelegen in de passages betrekking hebbende
op de BID. TPC neent, dat bet roor de positie ran de Dienst guns tig con kun-
nen sijn wanneer toeh tot publicatie ran bet KB zal kunnen worden orerge-
gaan. *ij zullen de ontwikkeling terzake dienen af te wachten.

2. Actie Zoekplaatje

H.E meldt da-t de rolgende week in Zuid-Limburg een damesbeurs wordt gehou-
' den waarop Intourist een stand beeft. Hij acbt bet niet uitgesloten dat de
, ' Bussen ran deze gelegenbeid gebruik zullen makeu om bun kennis ran bet
'»' Zuid-Limburgse beurelland te rerdiepen en aebt het mogelijk dat de a f deling

C in rerband daarmede rolgaeties zal aan vragen. Zou dit bet geral sijn,
dan orerweegt H.E een beroep te doen op de afdelingshoofden om personeel
ten beboere ran deze aeties ter besebikking te stellen. Het ligt in de be-
doeling rolgende week ca. 25 peraoneelsleden ran rersebillende afdelingen
uit te nodigen aan een briefing deel te nemen.

H.KEB deelt mede dat de beer , de te Louden gerestigde liaison-
officer ran , op 2 en 3 mei roor een werkbezoek naar Den Haag
zal komen. Hij zal in orerleg treden met enige afdelingen om een progr
op te stellen.

21-W1967.



AtJBORA

OCHTENDBJSSPHEKIKQ OP •aaadag 2k april 1967

AanwoElgs H.Bfi> - TPC - KM - H.B - H.C - H^^ PH.E - H.KE*'- H.TD - KA/

1. ,
H.BVD oatviag aodedeliag ran d« heor , dat ooa balangrijk* ult-
br«iding is to«geataan. Naaat de r««da lopeada aanrrage roor kf ana kan **a
dlraete aantrakkiag ran 10 aan plaatsrindan, daarvnboren mogcn p«r 1-1-1968
85 Tolgcra en 30 onderso*klngsambtenar«n voor £ IX-»«rk vordea aaag«at«ld«

2» Vragaa aarrouw Siager-Dekkar, dhr. Fraaasaa

TPC had Trijdagavoad galegeaheid om B*t Or. t* aprekaa or«r d« wijml-
giagaa door d« S«cr«taria-aeneraal aaagebraoht la hot door oaa g«daa« roor-
at«l. D«a« haddoa jamnerlijk geaoeg hot offoet dat la do porscouoataroa an
do iadruk wordt govokt dat do BVD-actlTitoitoa kritisch door do Miaiator wor-
doa bosioa. fl.BVD horiaaort oraaa, dat met do Troogoro Soerotarla-Ooaoraal
Mr. bopaaldo afaprakea liopoa t.a.v. wijslglagoa die hot doparteaeat in
rooratolloa onserzijda venselijk aohtto. Oaaroror sou daa aador ororlog »or-
doa goploogd.

3* Uitaodiffiaff »»*« Dr. •

H.C doolt aede dat als data roor ooa bosook raa Dr.: wat do afdeling C
aaagaat ia aanaerkiag koaen 9, 10 of 11 moi. H.BVD Torxookt H.KSB ooa telox
hioroTor aaa Dr. to xoadoa.



A U R O R A
=3=========

OCHTBNDBBSPRaKINQ op woensdag 26 april 1967

Aanwezig: H.BVD - TPfî - Kir"- H.B - H.C -' H.D - HS&'- H.KBB - TDA - KA/jfl
f '" .•' /

Afwezig : — x" ' ' ' s

1. NATO-inapectie

H.D deelt made, dat da heer van het NATO Security Bureau heden
op bezoek komt i.T.m» de door hem te houden inspectie van de NATO-
registries, Hij vil ook nog spraken over de beveiliging Tan de binnea-
kort te Luxemburg te houden NATO-conferentie( waarvoor wij assistentia
sullen verlenen. H.BVD zal de hear te 10.OO uur ontvangen.

2. ZOBKPLAATJE (21-W1967)

/, H.B deelt mede dat de aangekondigde briefing Tan personael Tan de
' ,\' Tarschillanda afdelingen i.T.m. Zuid-Limburg niet zal doorgaan. Oazien

' het grote aantal aanvragen Tan Russen die naar Zuid-Limburg willen
'•\n om de Damesbeurs te bezoeken, is het niet mogelijk een geplande

volgactia ta ondarnemene

3» Qeaprek met De Telegraaf
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂~̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 7~

TPC doet uitvoerig verslag van zijn gesprek op maandag 2<t-<t-1967
met de hoofdredactie Tan De Telegraaf (de haren en

). Verwezen moge worden naar de notitie hierover van TPC.
Het komt TPC nuttig voor de door deza heren gedane suggestie dat da
BVD contact dient te onderhouden met de hoofdradactias Tan de belang-
rijkste kranten in Nederland, in beschouwing te nemen. ffanneer wij
hiertoe zouden overgaan, zal dit niet kunnan geschieden zonder consent
Tan da Minister. In de discussia hierover herinnert H.E eraan, dat
dit punt bij de besprakiug van het rapport Tan de Image-commissie
indertijd ook al aan de orda is geweest. In het gesprek met De Tele-
graaf kwamen ook nog ter tafel de Glukhov-zaak, da affaire-
en de publicatie Tan De Talagraaf over de Justitia-nota batreffenda
hat afluisterprobleem. Het uit 1952 daterende kauwgomverhaal, da
Strnad-affaire, bleek nog niet uit de hoofden Tan de gesprekspartners
Tan TPC te zijn gewaken. TPC heeft toegezegd te overvegen of het niet
mogelijk zou zijn gegevens over de techniek Tan het spioaagewezen en
de daarbij gebruikte conapiratieve middelan ter beschikking te stal-
len. TPC wil hieroTer met CBHES spreken*

27 april 1967»



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 27 april 196?2/a

Aanwezig: H^BVD - TPC^- KIT - H.B - Hy^- H.D - H.B - H.JUJB - H.TD - K
.-" ^

Afwesig :

1. Philips

H.D deelt »ede bericht te hebben ontvangen dat de heer de dienst
van Philips per 1-5-196? zal verlatea.

2. Affaire OLUKHOV

Mr.Kolkert heeft te kennen gegeren dat het achteraf bezien beter was ge-
weest wanneer hij in zijn persconferentie iets over het aandeel van de BVD in
de zaak had kunnen zeggen. KN herinnert eraan, dat dit op uitdrukkelijke aan-
•ijzing van de Seeretaris-Qeneraal van Justitie,Mr.Mulder, achterwege is ge-
bleven.

3. Afwegigheid H.BYD

H.BVD deelt mede de gehele volgende week afwezig te zullen zijn.

27-̂ 1967



AURORA

OCHTSNDBESPREKING op woensdag 3 mei 196?

Aanwezig: Tprf- f - H«B - H^X- HyO - H.̂  - H.KEB - H.TD

Afwezig : H.

1 . Commissie Enschede

H.B heeft mededeling gekregen dat de HIP van de ID Amsterdam opge-
roepen is om maandagavond 8 mei voor de Commissie Enschede te verschijnen.
H.B vraagt of het nog nodig is vooraf daarover een gesprek met hem te hebben.
TPC meent van niet. De heer kan worden gevraagd bij het gesprek met
de Commissie de lijn te volgen die indertijd de heer was aangegeven,
t.w. wanneer er over verkrijging van gegevens wordt gesproken, dient hij te
verwijzen naar het Hoofd van de Dienst.

2. GLUKHOV-affaire
Naar aanleiding van een vraag van H.KEB wordt gediscussieerd over de meest
geschikte wijze om aan deze affaire in de kring van onze ambtelijke relaties
bekendheid te geven. De voorkeur gaat uit naar het in het a.s. maandover-
eicht opnemen van een hoofdstuk over de zaak, waarin zo mogelijk de ques-
tionaire (met van de Marid te verkrijgen fiat) en de gegevens van ,
dienen te worden opgenomen. Omtrent de uitvoering van e.e.a. zal H.C overleg
plegen met H.B.

TPC doet mededeling omtrent een vrijdag Jl. gedane vergeefse poging om van
de Minister toestemming te verkrijgen tot een zeer ruime publicatie in de
pers over de Glukhov-zaak. Aanleiding was daartoe de arrestatie van de KLM-
vertegenwoordiger - in Moskou.
Minister Beernink heeft deze zaak in de Ministerraad ter sprake gebracht.
De overwegingen van de afwijzende beslissing zijn ons nog niet bekend.

3. Kamercommissie

Dinsdag 16 mei vindt in ons gebouw een bijeenkomst met de Kamercommissie
plaatst waarin een algemene briefing wordt gegeven.

k. Afwezigheid H.BYD

H.BVD zal van 20 mei tot 21 juni afwezig zijn.

5« P .0 .-vergadering

Deze vindt op 25 mei a.s. plaats. In verband met de afwezigheid van H.BVD
zal TPC daar aanwezig zijn. TPC vraagt de afdelingshoofden, in het bijzon-
der H.B, hem tijdig de gebruikelijke informatics te willen bezorgen.

6. Afscheid Dr.

TPC heeft van het Comite Afscheid 196? vernomen, dat de heer Dr.
prije stelt op een bescheiden afscheid bij de Dienst. Als voorlopige datum
is bepaald 9 juni a.s., dit in verband met de vacanties.

3-5-1967.
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 8 mei 196?

- H.D - H.E - H.Aanwezig:

Afwezig :

Bezcek Parijs en Munchen

H.BVD vertelt het een en ander over zijn bezoek aan de diensten in beide steden.
Hij zal hierover een korte notitie opstellen. De heer , die de zorg roor
de buitenlandse rerbindingen bij heeft, zal op 22 juni hier komen kennis
•aken. Men beschikt bij over gegevens dat van Oost-Duitae zijde ca. 200 a
300 miljoen Marken per jaar beschikbaar worden gesteld voor het belnvloedingawerk.
In Parijs toonde men zich bijzonder getnteresaeerd in de provo-problematiek. Moge-
lijk zullen enige ambtenaren die daarmede bemoeienis hebben t.z.t. naar Den Haag
komen om hierover te spreken.

8-5-1967.
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op woeaadag 10 aei

Aanwezig: H.BVtf"- TPQ/- KĤ  H.B - E*C - H.D̂ - H.BX- H.KBB - H.TD - KA/vD

Afwezig : J ' ' • ' ' • > '

1. Commissie Enschede

H.B heeft gisterea een gesprek gehad met Hoofdinspecteur van Politie
van de IB-Amsterdam over dieas verschijnen voor de Conunissie.

De BVD was daarbij niet ter sprake gekomen. Het giag voornamelijk
over de vijze vaarop de informatics in Amsterdam werden gehanteerd. Het
Terslag ran het gesprek met de Commissie had de heer reeds ge-
tekend aan de Commissie teruggezondeno

2. ID-Den Haag en provo'e

Ter sprake komt het in de pers verschenen bericht omtrent het inwinnen
door de Haagse politie van inlichtingen oatrent provo's. ProTO Den Haag
heeft hierover een brief naar de beide Earners gezonden.
TPC heeft hierover contact gehad met de heer ran de ID op het
moment dat de Comnissaris van Politie verklaringen aan de
pers aflegde* Voorzien was reeds dat daarbij zou worden gesteld dat de
BVD met de zaak niets te maken had.
TPC heeft n.a.v. een verzoek van het ANP aan Drs. van de afde-
ling Voorlichting Binnenlandse Zaken hierover aan laatstgenoemde raede-
deling gedaan.

3. Gesprek met de Secretaris-Qeneraal van Justitie

H.BVD heeft gisteren 9 mei een gesprek gehad met Mr. Mulder o.mT over
de BOA-vestiging in Amsterdam. In tegenstelling tot wat door Mr.Hijnlieff
was medegedeeld, is Justitie wel gelnteresseerd in het verkrijgen van
het gebouw aan de Sarphatistraat, waarin dan mogelijk ook BOA een onder-
komen zou kunnen vinden. Mr. Mulder zal de zaak met de Directeur-Gene-
raal van Politie opnemen. H.BVD zal contact zoeken met Minister Den Toom
van Defensieo
Verder is in verband metJiet verlenen van bijstand aan Amsterdam door de
Marechaussee de visie van Qeneraal over de functie van de
Marechaussee ter sprake gekomen. Op verzoek van H.BVD heeft TPC PH.E
gevraagd hierover Majoor (Bureau 2.2.) te benaderen. Daarbij
bleek dat Generaal overweegt om i.v.ou het Defensie-plafond
bepaalde taken, die door de Marechaussee t.b.v. Justitie worden ver-
richt, in rekening te brengen.

11 mei 1967.
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OCHTENDBESPRSKINQ op vrijdag 12 mei 196?.

.x x ̂  ̂  • -SAanwezig: TPC - KK - Bv - HVu - H.D - H>« - H.TD - :
f JV ' *" S / ''"

Afwezig : R.BVD - H.KEfi

1. Relatie met PTT

Op 11 mei heeft de heer een kort bezoek aan de Dienst gebracht om
afscheid te nemen. Hij wordt opgevolgd door de heer .

2. CVIN

In de CVTN-bespreking van 11 mei kwamen o.a. de navolgende punten aan de
orde:

- Informatie Minister-President
Naar Admiraal mededeelde is Minister President De Jong geXnteresseerd
in rapporten van de BVD, ook omtrent provo-activiteiten. TPC verzoekt
hiermede rekening te willen houden.

- Ontspanning tussen Post en West
Admiraal opperde de gedachte om een rapport samen te stellen waarin
aandacht wordt geschonken aan de gevaren voor de veiligheid van de Staat
voortvloeiende uit de misverstanden die omtrent de ontspannen situatie
aan Westerse zijde bestaan. In de volgende vergadering zal hieromtrent
een besluit worden genomen. Van belang zijn in dit verband one commentaar
op het zogenaamde -rapport en een nota van B. over de dialoog*
TPC verzoekt BV in samenwerking met SBP en de afdeling C. hem voor de
vergadering van eind juni een aantal punten van belang voor het op te
stellen rapport voor te leggen.

3. Koninklijke Marechausaee * _ g/

TPC heeft contact gehad met Ko*w*ei en heeft deze, aangezien hij
de heer niet meer kon bereiken, medegedeeld dat wij insteomen met

.'s visie dat inkrimping van de grensbewaking voor de Dienst ernstige
bezwaren oplevert. kan dit namens ons meedelen op de vergadering
die heden op het Ministerie van Justitie hierover plaatsvindt. Verwezen moge
verder worden naar de nota van P.HE/KCP d.d. 8-5-196? met onderschrift van
TPC.

4. Kamerovertredingen

TPC maakt met verheugenis melding van het over april bereikte laagte-
record, t.w. 6 kamerovertredingen.

5« Algemene Rekenkamer

H.D maakt gewag van een moeilijkheid gerezen met de Rekenkamer vanwege het
feit dat door ambtenaren daarvan aan een sollicitant zou zijn medegedeeld
dat deze op grond van gegevens afkomstig van de BVD (rechts-extremistische
instelling) niet zou zijn aangenomen. H.D zal DOB vragen deze zaak met de
Rekenkamer op te nemen*

16 «ei 196?.



OCHTSNDBiiSPSaKING op woensdag 17 nei 196?

/ / / / / > y X̂
Aanwezig: H.BVD - TEC - KN - H.'fc - UJe - HvD - PH.S - H.KJSB - H.TD - KA/vD

/Afwezig

Kwestie

H.BVD deelt mede dat de heer , de journalist van Trouw uit Utrecht die
in contact staat met de heer om een onderhoud heeft gezocht, aan-
gezien er een nieuwe situatie zou zijn ontstaan.
H.BVD wil de heer ontvangen samen met KN en H.B.

2. Geheime organisatie t.b.v, deaerteurs.

Ter sprake komt het bericht in De Volkskrant van hedenmorgen over een orga-
nisatie die Amerikaanse deserteurs zou voorthelpen. De afdeling 3 heeft hier-
omtrent enige tijd terug reeds iets gerapporteerd.

, die omtrent evaluatie van de betrokken berichten is gevraagd, heeft
hierop nog niets medegedeeld. Gemeend wordt dat dit een aangelegenheid is
die in eerste instantie door CIC en FBI zal worden behandeld.

J5. Bijeenkomat met de Kamercommisaie

H.BVD vertelt het een en ander over deze gisterenavond in ons gebouw gehou-
den bijeenkomst, waarbij aanwezig war«n: Minister Beernink, Secr.Qeneraal

, de heren Schmelzer, Biesheuvel, Den Uyl, Mellema, Van Mierlo en
Mr. , H.BVD en TPC. De heer Toxopeus was wegens vacantie buitenalanda
afwezig.
De Minister hield een kort inleiding over ons K.B.
H.BVD heeft een algemene inleiding over ons work gehouden, waarbij de midde-
len ter verkrijging van iulichtingen werden besproken. In de discussie kwam
o.m. het volgende naar voren:

- Drs. Den Uyl had zijn standpunt t.a.v. de telefoonwet nog niet bepaald.
Hij vroeg bijzondere aandacht voor de kweatie van het antecedentenonder-
zoek.

- De Commissie heeft het voornemen te reageren op de open brief van
Drs. Van Santen in "Vrij Nederland". Zij wil alvorens daartoe over te
gaan de heer , de surveillant bij het instituut Homines in Hogezand,
horen. Deze zou aan de zoon van Van Santen hebben gezegd aan de BVD over
hem te moeten rapporteren.

De meest gelnteresseerden tijdens de bijeenkomst waren de heren Den Uyl en
Van Mierlo.
De volgende bijeenkomst is bepaald op 12 juni, het hoofdonderwerp zal dan
zijn het antecedentenonderzoek. In verband hiernede verzoekt TPC aan H.^om
een mapje met stukken hierover ter toezending aan de ledeu van de Commissie
gereed te makeu.

Het bezoek van DOB aan de heer , waarbij op tekortkomingen in het be-
veiligingssysteem werd gewesen, heeft een nuttig effect gehad. Op verzoek
van de voorzitter van de Commissie zal DOB zich in verbinding moeten stellen
met de leden om met hen uitgaande van de practische situatie een gesprek te
voeren over de beveiliging van stukken verband houdende met de Commissie.
H.D wordt gevraagd hiertoe het nodige te verrichten.

- 2 -



- 2 -

In het voorgesprek dat TPC dee morgens met de heer had, is de kwestie
(verwijdering op politieke gegevens van betrokkane van een

luchtmachtobject) van de Luid ter sprake gekomen. Mr. bracht tot uit-
drukking dat de aanpak van de Luid in deze zaak een zekere verbazing en
ergernis had opgeroepen. De Minister van Defensie heeft de Coamissie inmid-
dels bericht de afhandeling van de zaak te betreuren, zonder overigena op
details daarvan in te gaan. Zonder twijfel zal dit geval de gehele «erkwijze
op het terrain van de beveiliging van de militaire diensten bij de Commisaie
in discussie brengen.

TPC zal over de hoofdpunten van de bijeenkorast een notitie opstellen.

17-5-19̂



AUrtOHA

3KING op vrijdag 19 mei 196?

'S ianwezig: H.̂ D - TPC' - KN' - H.3 - AJ& - H.J - H.i"- d.K.3&^- H.TD - IvtfvD

'% '- Afvezig : ' '" ' '

1« Politiek antecedentenonderzoek

Naar aanleiding van de vraag van H.d deelt TPC raede, dat het in de bedoeling
ligt in de vergadering met de Kamercommissie dd. 12-6-196? een algemene inlei-
ding ter infornatie in het bijzonder van de nieuwe leden over het politieke
antecedentenonderzoek te houden. In het gesprek dat H.BVD en TPC gisteren met
de Minister hadden, hebben zij hem er nogmaals op gewezen dat het nodig is zo
spoedig mogelijk een regeling terzake te treffen. Er werd op aangedrongen
Mr.Van Herwaarden te verzoeken het eindrapport van de .Verkgroep Politieke
Antecedenten zo spoedig mogelijk op te leveren. KA/vD heeft Mr.Van Herwaarden

*̂"" gisteren telefonisch verzocht spoed te betrachten. Deze had namelijk het con-
cept-eindrapport al sinds V-4-196? onder zich en had dit laten liggen.

2. Yragen mevrouw Singer-Dekker en de heer Franssen

Een naar aanleiding van deze vragen door ingezonden antwoord op de
brief van de Minister om nadere inlichtingen was nietszeggend en bevatte niet
het door de Minister gevraagde.
TPC herinnert eraan dat door een wijziging in het door ons voorgestelde con-
cept in het uiteindelijke antwoord wel een onderzoek is toegezegd, hetgeen
wij juist wilden voorkomen. Nu heeft de Minister ons schriftelijk verzocht
dit onderzoek te willen instellen. Deze gang van zaken mag bevreemdend heten,
juist waar de Kamervragen de teneur hadden een onderzoek te willen hebben met
als voorwerp de activiteiten van de BVD. Een aparte gang van zaken waarbij het
object van onderzoek zelf gaat onderzoeken. H.BVD en TPC willen zich omtrent
onze positie in deze nader beraden.

_. 3« Perscontacten

In het overleg gisteren met de Minister werd consent bekomen om gesprekken
met hoofdredacteuren van de belangrijkste bladen en met prominente figuren
uit de t.v.- en radiowereld te voeren. Dit is een uitvloeisel van gesprekken
die TPC eerder met de heer van Het Parool en de heren en

van De Telegraaf had. Vooraf zal TPC met de heer
overleggen welke bladen het beste kunnen wordeu gekozen. TPC wil in de toe-
komst op geregelde tijdstippen deze gesprekken met hoofdredacteuren enz. voort-
zetten*

19-5-1967.



op maandag 22 mei 196?

/ X
- Hv3 - H/(f - H.fl̂ l 'Aanwezig: TPC - KN - Hv3 - H/C - H,fl<- H.-JS'- H.K3B - H.TD - KA/vD

Afwezig ' " ̂

1. Nota over detente (zie ook Aurora 12-5-196? punt 2)

H.3 deelt mede, dat er telefonisch contact geweest is met de heer
van Buitanlandse Zaken naar aanleiding van door ona

ingezonden commentaar op het egn. -rapport over de ontspanning tussen
Oost en float. De heer . gaf te kennen enige vraagtekens te plaatsen
bij ons commentaar over de politieke situatie. £r wordt gediscuasieerd over
de vraag hoe te handelen wanneer net BOitenlandse Zaken in eerste inatantie
hieroatrent geen overeensteaming wordt bereikt. Een gesprek met de
DG Politieke Zaken zou dan aangewezen zijn.

2, International Measurements Confederation Vlmeco)

In een gesprek dat H.3VD en TPC hadden met Ir. van de BPK,,.vestigde
deze de aandacht op verraelde organisatie. Aan een binnenkort in Boed*p¥fftbe
houden bijeenkomst zullen enige BPM-nedewerkers deelnemen. Het was Ir.
opgevallen dat in de statuten is vastgelegd dat de zetel van de organisatie
in Boedapest is gevestigd en dat ook de voorzitter een Hongaar, met name
prof. uit Boedapest, is. De gehele organisatie lijkt in Hongaarse
handen te zijn. H.G zal nagaan of ons iets van de organisatie bekend is opdat
TPC Ir. kan informeren.

3« Tweede rapport jinschede

TPC deelt mede, dat er vrijdag 19 mei"contact is geweest met Mr.
in verband met diens vraag of wij bezwaren hebben tegen publicatie van dit
rapport en de bijlagen. KA/vD heeft naoens H.3VD medegedeeld dat er bezwaren
bestaan tegea publicatie van gedeelten uit een verhoor van de heer

handelend over de aanstelling van de heer en de BOA-
s~ vestiging.
**

k» Amerikaanse deserteurs

De heer heeft gevraagd hoe de juridische positie in Nederland is
ten aanzien van Amerikaanse deserteurs van krijgsmachtonderdelen in Duits-
land gelegerd. TPC heeft hierover met CBSO gesproken, die een notitie hier-
omtrent zal voorleggen. H.D doet de suggestie terzake contact te zoeken met
militaire instanties, bijvoorbeeld de militaire juridische dienst. KA/vD
neemt op zich na te gaan of deze informaties kan verschaffen.

22-5-1967.



AURORA

OCHT3ND33SPREKING op woensdag 2k mei 196?

Aanwezig: fpeS- Jf^ - Ĥ B - Ĥ - ̂  - ̂rfS - H.J£glf - H.TD -
Afwezig : s /

1. Imeco (zie ook Aurora 4d. 22-5-196?)
TPC heeft over deze aangelegenheid nader met CBS gesproken. TPC acht bet
wel gewenst dat bij de Dienst aandacht geachonken wordt aan Oost-.Vest
contacten vaaraan mogelijk informaties van belang kunnen worden ontleend.

2* Contact met

'•'*• H.TD doet in het kort verslag van een bezoek aan bij gelegenheid
•aarvan bij de Qrensschutz werd kennisgenomen van mogelijkheden tot bet uit-
peilen van geheime zenders. Overwogen wordt tot een vorm van samenwerking
op dit gebi'ed over te gaan. In verband daarmede zullen medewerkers van

en de Qrensschutz waarachijnlijk op 5 en 6 juni een bezoek aan onze
Dienst brengen*

3. Relatie met Philips

TPC zal dinsdag 30 mei in Eindhoven een gesprek hebben met de heer ,
zo mogelijk zal hij dan ook een onderhoud hebben met de heer .

24-5-1967.
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OCHTSNDBSSPR3KING op vrijdag 26 mei 1967

Aaavezig: IPX - KjK- H.B - Wf- lf*O - H.fi - H.K£BX- H.TD - KA/vD

Afwazig : '

1. Hota over detente (zie ook Aurora 4d. 22*5, punt 1)

H.B haeft een gesprek gehad met de heer van Buiten-
landae Zaken over one commentaar op de detente nota, die is goedgekeurd door
de Nato Council en voorzien was van een eovernote van de Sacrataris-Qeneraal.
Als uitkomst van dit geaprek wordt bealoten dat het hoofdelement in onae
rapportage aan het Special Committee zal liggen in het security aspect (basis
daarvoor is da bijdrage van de afdeling C) en dat daarin sullen worden aan-
geduid enige bezwaren tegen de politieke beschouwing in het stuk. Deze zullen
dan in de begeleidende brief nader worden uitgewerkt.
H.B zal de uitwerking hiervan op zich nemen.
Voor het gesprek in de Werkgroep, die de bijdragen van de verschillende lan-

• den zal samenvatten, wordt H.B aangewezen. H.KZB zal bij de heer . nagaan
of het mogelijk is dit gesprek eind juni dan wel begin augustus plaats te
laten vinden, dit in verband met de vacantie van H.B in juli.

2. Afdeling C

TPC deelt made, dat Drs.'P.Oerbrands ontslag uit de Dienst heeft verzocht
per 1 juli 1967 in verband met de aanvaarding van een functie bij een dochter-
maatschappij van de N.V. Philips, t.v. het Bureau Adviezen Buitenlandse Be-
trekkingen (Mr. ).
In verband daarmede wordt Drs. Gerbrands per 1-6-1967 ontheven uit zijn
functie als H.C.. Totdat voorzien is in de leiding van de afdeling C en be-
sluiten omtrent de organisatie van de afdeling zijn genomen zal KN de ver-
antwoordelijkheid voor de gang van zaken in de afdeling C op zich nemen.
Mr. zal de dagelijkse leiding voortzetten en de heer die van
CB.

3. Helatie met Philips

Het gesprek van TPC met de heer is verzet naar 5 Juni. Het ge-
sprek met Mr. zal op 30 mei plaatsvinden.

k» P.Q.-vergadering

Tijdens da op 25 mei gehouden P.Q.-vergadering, die door TPC werd bijge-
woond, werd over de zaak-Hercules gesproken. Daarbij bleek dat de dagvaar-
ding die Mr. voor de zitting van 13 april uitbracht, niet geheel
conform de aanwijzingen van de A.G. Mr. is geweest.

TPC maakt melding van de ontvangst van een dankbrief van ;. H.B
heeft nog een aparte brief ontvangen.

26-5-1967.



AURORA

OCHT£NDBE3PR£KING op maandag 29 mei 1967

X- x / / s / ' /
Aanwezig: TPC - Kfl - B^B - C)M - H^D - H.£ - H.KJSB - Hf TD - KA/VD

Afwezig :

1. Verlof en bijzondere situatiea

In verband met de ontwikkeling van de toestand in het Midden-Oosten ver-
zoekt TPC de afdelingshoofden na te gaan of tijdens de vacantieperiode vol-
doende personeel ter beschikking blijft om in geral van bijzondere omstan-
digheden te kunnen roorzien in piketregelingen e.d.. KA/rD vordt verzocht
met de BVA na te gaan of de voo^bijzondere situatiea bestaande regelingen
up to date zijn*

2. Amerikaanae deaerteurs

Er vordt even gesprokeu over de uitzending van de HCRV-televisie in de
rubriek "Attentie" op zaterdag 27 mei jl. over dit onderwerp*
Uit De Volkskrant blijkt dat "Attentie" navraag heeft gedaan bij de Konink-
lijke Marechaussee en bij Amerikaanae autoriteiten en dat die hebben gezegd
van een hulp aan deaerteurs in georganiseerd verband niet af te weten.

3« Panorama

TPC deelt mode, dat hij het voornemen heeft t.z.t. de opzet van het Panorama
in de kring van de afdelingshoofden in discussie te brengen. KN doet de sug-
gestie het Panorama zodanig op te zetten dat het intern kan worden gebruikt
als discussie-stuk om na te gaan hoe de voortgang der verkzaamheden zich ver-
houdt t.o.v. de planning*

29-5-1967.
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OCHTSNDBaSPREKING op woensdag 31 aei 196?

/

Aanwezig: TPp/l lOK- H.B - HJ^- tt^ - H>*f - H.KBB - H.TD - KA/rD
' ./ ^ S ' / / SAfwezig : H.BtfD /

1.

Ter sprake konten da publicaties in verschillende bladen naar aanleidiog
van da introductie aan de pers van het book van Reydon "Spion roor Nato".
In Da Volkskrant van 30 mei jl. beweert da uitgever van het boek,
Rob van Qennep, dat da BVD vooraf van de uitgave op da hoogte was an ver-
onderatelt hij dat de Dienst dit aan de weet is gekomen door telafoon af-
tappen of dat men heeft gekletst.

Basloten wordt de mededeling van Van Gennep in De Volkskrant voor kennis-
geving aan te nemen.

2. Documente nvernie t iging

In verband met de mogelijkheid van het optreden van bijzondere omstandig-
heden veatigt KA/vD de aandacht op de circulaire van TPC dd. 7-9-1966
betreffende de vernietiging van documenten. TPC verzoekt da afdelingshoof-
den voor hun afdeling een ambtenaar aan te wijzen die door middel van aen
kas>eninspectie vaststelt welke documenten kunnen worden afgevoerd. KA/vD
deelt mede. dat de BVA het schema voor bijzondere omstandigheden heeft nage-
gaan en dat dit up to date is.

3.
H.OB daelt mede, dat op 20 en 21 juli een bezoak aan de Dienst wordt ge-
bracht door de -medewerker ~ , afdelingshoofd voor contra-
spionage. Hij wil gesprekken voeren met vooraanstaande medewerkers van de
afdeling C.

k. Commiaaie JSnschade

Qebleken is dat in een bijlaga van het eerste interim-rapport aen passage
voorkomt die vanuit een oogpunt van de Dienst bazwaarlijk moat worden ge-
acht (verklaring Van Commenee, bijlage 8 I). vestigde
hierop in Vrij Nederland dd. 27-5-196? de aandacht. Ook in CPN-kring werd
hierover gesproken. Het wordt vreemd geacht dat Mr. het aersta
interimrapport met de bijlagan niet tar visie aan ons heeft voorgelegd.
Met het tweede rapport en bepaalde bijlagen is dit wel geschied. TPC zal
hierover contact opnemen met Mr. .

5. Vertrek Dra. P.R. Qerbrands

TPC richt een kort afscheidswoord tot Drs. Gerbrands, die voor het laatst
aan de Aurora-bijeenkomst deelneemt.

31-5-1967.



/j
£^>^<V

41§g§4

OCHTBMDBESPREKINO op Trijdag 2 dual 1967.

Aaawezig: TPC - KM - H.B - CVA - H.D - H.E - H.KB^- H.TD -

Afwezig j H.BVD

1. Aaerikaaaae deeerteurs (zie ook Aurora dd. 29-5-196?)

Hit persberiehtea, o.n. uit De Volkskraat blijkt dat de OrJ te Aasterdaa
Mr. Hartsuiker de Politie Amsterdam terzake eea oaderzoek heeft opgedragea*

r
2* Koaiaklijke Marechaussee

TPC sprak woensdag net d« hear . orer de Koniaklijka Marechauasee*
Oe hear toonde sich wat telaorgesteld orer de geringe steun die
hij naar zija neaiag Tan de BVD had gekregea bij zijn pogingea o« de positie
ran de Koninklijke Marechauasee oarerkort te handhaven* Men is bij Juatitie
doende argumeaten te Terzamelea om dit te bereikea. Hierbij lerert Mr* Vaa
Sykera, de D.Q. van Politie, eea bijdrag*. Arguaentea zija o.a»: de burger-
lijke reiligheid is eea roorvaarde roor de ailitaire reiligheid; de bijstaad-
rerleaiag door de Koa* Marechaueaee in rredestijd is eea goede oefeaiag
Toor de oaadhaviag Tan de orde ea rust in buiteagewoae oaatandighedea; het
aanwezig zija Tan de Koa* Kareehaussee aaa de grenzea heeft eea duidelijke
preventiere werkiag*
KH heeft «et de afdeling G eea gesprek geroerd over deze kwestie* Daarbij
is vastgesteld, dat de waarde Tan het werk Taa de Koa* Marechaussee tea
oace behoeTe belangwekkend is*
TPC heeft PH.5/KCP verzocht een aota die aaa onze Minister zal worden ge-
zonden over de kwestie op te stellea*

Berichtea over het Middea-Oostea

la BruaasuB had TPC tijdeas de officiele iagebruikstelliag Taa het AFCENT-
hoofdkwartien; gistarea, eea kort gesprek met de heer Taa Buitea-
laadae Zaken. Deze stelt eea snelle berichtgeTiag Taa cms tar besohikkiag
komende gegeTens omtreat het Middea-Oostea op prijs* Bij de Dienst zal CVA
als het centrale punt Toor de opTang ea het doorgeTen Tan deze berichtea
fungerea*



AURORA

OCHTSNDBESPREKINQ op maandag 5 Juni 1967

Aanwezig: Kjf - H^J(^- $rfk - B<D - H/B -. H.TD - KA/TD

Afwezig t H^BVt) - Vfo - H.f^'

1. Situatie Midden-Ooaten

In Terband »et de hedenaorgen ontatane oorlogssituatie tusacn Arabischc
landen en Israel, Tereoekt KH H.TD elk uur de nieuwsberichten op
Hilversum III te laten beluisteren en een sanenvatting daarran ter beachik-
king ran de Dienstleiding te atellen.
Verder wordt oTerwogen of in Terband met deze situatie nodig is wat de
Dienst aangaat maatregelen te nemen. KA/TD zal nagaan wat net in 196*t inge-
stelde eogenaande Cuba-piket oavatte.
Bealoten wordt aan te zien hoe de toestand zich ontwikkelt en geen maatrege-
len te nemen.

2. Bezoek

H.TD deelt mede, dat hij Tandaag en morgen de heer Tan
en enige medewerkers op bezoek krijgt. CVA zegt desgewenst na 16.00 uur ter
beschikking te zijn Toor een geaprek met de heer .

5-6-1967.



AURORA

OCHTENDBSSPREKING op woensdag 7 Juni 196?

Aanwezig: TPC'- K|T - H>B - prfk - p( - HJET- H.TD - KA/TD

Afwezig :

Situatie in Midden-Oosten

H.TD zal doorgaan met het maken van samenvattingen van de nieuwsberichten,
totdat een staakt het vuren is bereikt. Deze samenvattingen zijn zeer nut-
tig.
TPC verklaart nog even wat indertijd de opzet van het Cuba-piket was, nl.
om i.v.m. de image van de Dienat te voorkomen dat als bijvoorbeeld de
politieverbindingen, autoriteiten en het publiek zich telefonisch tot ons
zouden wenden, er geen directe goede opvangmogelijkheid voor dergelijke ge-
sprekken was. In de Aurora-bespreking van a.s. vrijdag zal worden bezien
of het gewenst is een soort piketregeling (bijvoorbeeld het beschikbaar
zijn van medewerkers van de Dienst thuis) voor het weekend te treffen. Bij
de afdeling C zijn maatregelen genomen om de mogelijkheden tot het verkrij-
gen van inlichtingen over de VAR en over de in Nederland aanwezige vreemde-
lingen afkomstig uit de Arabische landen te vergroten.

Bezoek

TO deelt mede, dat het bezoek van de heer en enige ambtenaren
van de Qrensschutz - o.m. werd een'bezoek gebraeht aan een PTT-installatie
in Goes - succesvol is geweest. Van de zijde van zal nu een rapport
worden opgesteld betreffende .de mogelijkheden betreffende de samenwerking
t.a.v. uitpeilen van geheime zendera.

Kamercoamisaie

TPC deelt mede dat in de avond van maandag 12 juni een bijeenkomst van de
Kamercommissie in ons gebouw zal plaatsvinden met als hoofdonderwerp het
politieke antecedentenonderzoek. Tevens zal een beziehtiging van het gebouw
plaatsvinden. H.TD wordt verzocht een regeling te treffen opdat een kort
bezoek aan een gedeelte van TD kan worden gebraeht.
Over de bijeenkomst van de Kamercommissie zal TPC hedenmorgen te 11.00 uur
met de Minister nader overleg plegen.

7-6-1967.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 9 .1uni 1967

X
Aanwezig: Tpti'-JKf - J^ - Cvic - MflT- H.E - TDA - KA/VD

Afweeig : ^

Wetsontwerp Peraoonli.1k« Levenaaf»er

Van de eijde van bet Ministerie van Juatitie (Mr.Van Eykern) werd het Terzoek
ontvangen zo mogelijk d« kwestie van de uitzonderingsbepaling t.a.v. het afluis-
teren in deee Wet op de sitting van de Kamercommissie van 12 juni a.s. ter sprake
te brengen.
IPO pleegde hierontrent overleg met Minister Beernink en later met Minister
Polak. Dit in eamenhang met een andere aangelegenheid, waarbij ook de Minister-
President werd betrokken. Terzake moge worden verwezen naar een door TPC dd.
8-6-1967 opgestelde notitie*

9-6-1967.



ADBORA

OCHTHIDBESPHglHO op amandag 12 -1uni 1967

. TOA - KA/VpAanwa«igs^P<JX-/KM - yrf - V9-

Afnacig : H^fD - H

1. PVO

Haar aanleiding ran aan bariehtja in Da Volkakrant dat hat PVO (Protaat-
ooaiti Oorlogaaiadadigara) haaft gaprotaataard tagan aan aTantaala banoe-
•Ing van prof. Saakaldaa tot burgaaaaatar ran Aaatardaa, rarzoakt 1PC aan
H.B OB orar dit eoaita aan Inforaatiabericht roor da Miniatar van Binnaa-
landa* Zakan op ta atallan*

CPU an taa»reo»jataaia Toor Bultanlandaa Zakan

Door da af deling B la rastgaetald dat hat eorauniatiseha lid van da*a
coniaaia Hoakatra aadadaling aan dardan haaft gadaan orar aan uita«nsat-
tlng dia door da Aaerikaanaa diploaaat Toor daxa eoniasia ovar
hat prolifaratiaTardrag la gahoudan* TPC rerzoekt H.B hiarorar aan korta
aotitia op te stallan dia bij gal«ganheid kan gabruikt vordan tar infor-
•atia ran da Miniatar paraoonlijk.

Stagaprograa
TPC daalt aada, dat binnankort aan eireulaira cal uitgaant waarin aaa
harsianing Tan hat atagaprograa wordt Taatgalagd. Dasa vijziging koat
naar op aan inkorting Tan da stagatamijn bij da Tarsehillanda afdalingan
an hat daarna Toor aan Jaar dataeharan Tan da atagiairaa bij da afdaling
B.

*•**'

_£;'
at

:: *. *•
12-6-1967.
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OCHTENDBESPREKINQ op woenadag Ik juni 196?

AanweBigt TOC - JfX - jX'- 9 -̂ H//B - TDA - KA/vD

Afwezig : H.flf^D - H>* - H.KEB7' "
' / X̂

1. Bi.leenkoBat Kamercommiaaia
TPC dealt hat «en an andar made over da bijeenkonat met da Kanercomoiiaaie
dd. 12-6-1967* Verwezen moge worden naar bet terzake door KA/TD gemaakte
reralag Tan da rargadering.

Vertrek Dra» P.Qerbranda

TPC dealt mede dat op rerzoek Tan da hear Gerbranda, die de Dienat per
1-7-1967 gaat Tarlatan, geen offieiele afacheidabijeenkoaat sal plaataTin-
den. Dra. Oerbranda geeft er de Toorkeur aan Tan de medewerkera Tan de
Dienat in peraoonlijke geaprekken afaeheid te nemen. In Terband hieraede
heeft TPC het aantal genodigden Toor de cocktail te zijnen huize op Trijdag
16 juni enigaeina uitgebreid*

1̂ -6-1967.



AiBOBA

OCHTENDBESPRgKIMQ op Trijdag 16 Juni 196?

- IDA - BIG

TPC h*rinn«rt «raaof dat randaag roor h«t Baaga* a*r*phtahof d* caak

di«nt (roor d* tv««d» maal in hog«r b«ro«p).•MvJ.Mr.

tr««dt op ala g«t«ig«. Mr.ran Do*v*r«n woont da sitting bij ala vaarnaaar.

laaga-building; . ,

TPC g««ft reralag tan sijn gaaprak (op 15/6) net da hoofdradaotia ran da

Haagaoha Courant. Hij daalt »eda yandaag aaa aoortgalijfk gaaprak ta sullan

habban mat da hoofdradaotia Tan Da Volkskrant,

16-6-1967.



AURORA

OCHTSNDBSr.PREKINQ op aaandag 19 Juni 1967.

-^i/- Dpf- HUtf- IDA - KA/vD

KA/vD doet veralag van de vrijdag, 16-6 gehouden sitting van hat Oereehtahof. la
tegenetelling tot de geaaakte afapraak warden raquiaitoir en pleidooi ook achter
gealoten dauran gahoudea. De advocaat-generaal, Mr. , legde
in zijn requiaitoir in eerate inatantia poging tot hat aisdrijf van art. 98* 4f.v.S,
tan last* en aubaidiair handelingen gepleagd tar voorbareiding van hat aiadrijf*
Hij lagda ar da nadruk op dat da ontkentenis van vardaohta die objeotief onjuiat
kon worden geacht tot bet bewija dleada aee te werkea. Da advocaat-generaal aiata
drie jaar gevangeniaatraf met aftrek van voorarraat. Da uitapraak ia bapaald op
28 juni ta 9*30 uur<>

Inbraak in huiaa Qorokhovo
In de pera, "Haagaehe Courant" en "Binnenhof" veraohaaa (17-6) aaa berlcht dat ia
da voorafgaaada nacht aan inbraak ia gapleagd in da woning vaa Gorokhov aan da
Van Hogenhouoklaaa. Hit da woning warden enige koatbaarhedea aa aea geldabedrag
oatvreead. Da politia haaft tar plaataa eaa oadarzoak ingeateld. Voorzovar bakend
haeft da Dianat van de ID nog gaaa iaforaatiea over de toedracht vaa de zaak ge-
kr*gea«

Northern League.
N.a.v. eea publioatie ia "Vrij Rederlaad" van 17-6 over deze faaciatiaea aaadoeada
ea aati-aeaitiaeh ingeatelde orgaaiaatie verzoekt TPC aan H.B oa eea rapportJe op
te atellea ter inforaatie vaa da Miaiatar an andare daarvoor in aanaerking koaaada
autoritaitea.

TD-groep terug uit Luxeaburg*
De TD-groep die in Luxaaburg aadawerkiag heeft verleend bij de beveiligiag vaa da
bijaenkoaat van de NATO-council ia aat aucoea opgetradaa. TPC laaat eea daakbrief

^ voor van de Permanent Secretary vaa de NATO, Lord <•

6* Hoofdradaotia Volkakrant.
TPC doet veralag van zijn geaprek »et Dra. . Dit liap bijsender vlot,
ook omdat bij daze hoofdredaotear een duidelijk begrip beatond voor da taak van da
Dianat.

V7» fleheiaa fondaen
De kwartaalbeapreking n.a.v. hat laateta finaneiale overzioht wordt bepaald op
20-6 te 16.00 uur in da kaaar van TPC*

Juni 1967.



A U R O R A

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 21 juni 1967*

Aanwezigt H.BVD - fK -JKH - Ejf- ?V - JfBb - KJL- TD/A - KA/VD

'Afwezig :

1. Drs.

DBD dealt made dat DOB a.a. Trijdag met Drs* een geaprek zal hebben.
Het geaprek vindt plaats op Terzoek Tan TPC, n.a.T. da mededeling Tan
Dr. Vondeling dat betrokkene er toch niet gerust op is dat zijn Troeger
lidmaatsohap Tan Nederland-U.S.S.R. geen bezwarend element blijft vormen
bij toekomstige sollieitaties*
Op 8 juni 1966 is de Minister Tan Binnenlandae Zaken n.a.T* een Tan
Drs. ontTangen request OTer de gang Tan zaken bij het te diens
aanzien ingeatelde anteeedentenonderzoek geinformeerd*

2* Haagache Courant.

H.E attendeert op een zin in een hoofdredactioneel commentaar n.a.T* de ge-
beurtenisaen in het Midden-Ooaten, in de krant Tan 20-6-'67 ten aanzien
waarTan mogelijk Terband kan worden gelegd met het geaprek dat TPC met de
hoofdredactie Torige week had*

3* Reis H.BVD.

H.BVD doet een kort relaas Tan zijn bezoeken in Washington, ffillemstad,
Paramaribo en Ottawa. H.BVD zal OTer zijn reis een Terslag opstellen.
Voorts deelt H.BVD het e.e.a. made OTer een bezoek Tan laden Tan de Royal
Commission uit Canada die het security-probleem onderzoekt* Dit bezoek aan
Nederland, o*m. aan de Dienst, zal plaats vinden op 22-9-1967* Het zal
worden Toorafgegaan door een orienterend gesprek met de Secretaris Tan de
Commiasie, Mr* .

22 juni 1967.



OCHTENDBESPRSKINQ op Trijdag 23 Juni 1967.

Aanwezigt HytiVD - T#C - XX > - E.& -Jff- mrf^- ES*~ TD/A - KA/TD

Afwtzig s H.KEB'' ' ' '

1. N.T.S.

TPC bracht giateren een bezoek aan de heer Tan de N.T.S. en
doet daaroTer een kort Teralag* De N.T.S. heeft het plan in September
•en t.T.-rubriek OTer de functionering Tan bepaalde oTerheidaorganen
(b.T. Raad van State* SER) te beginnen. De heer aehtte het »o-
gelijk In dit kader een ult sending van de BVD te wijden waarin b.r. de
Minister sou kunnen optreden (het atellen van de noodzakelijkheid van de
Dienat en ieta omtrent de taak) en b.T* de Yoorzitter Tan de Kamereomiiaaie
•et een betoog OTer de eontrolefunetie daarran. De heer Tan de
N.T.S. zal de aamenatelling Tan het programme OTer de OTerheid op zieh
neaen. TPC heeft de heer ~ _ Beegedeeld dat hij *ijn euggeatie
zal Toorleggen aan Minister Beernink* TPC aaakt OTer dit geaprek een
korte notitie*

In de C.V.I.N.-bespreking Tan 22-6- • 6? die door H.BVD en TPC werd bijge-
woond, kwsji de aituatie in het Midden-Oosten aan de orde* Met naae werd
geaproken OTer de positie Tan de Israelische luchtaacht, waarran het
materieel door de ongekende kraehtainapanning in de dagen Tan het conflict
belangrijk in waarde ia teruggelopen en OTer de Egyptische luchtaacht,
die door Ruasiache hulp practiach Tolledig opnieuw wordt uitgerust.
Op 19-?-' 6? wordt in een werkbeapreking een door de Militaire dienaten
OTer het Midden-Ooaten op te atellen rapport o«a* handelende OTer poten-
tiea en intentiea Tan de tegenoTer elkaar ataande machten beaproken*
Op 29-7-' 67 "1 dit rapport aan het C.V.I.N. worden Toorgelegd.

3. Heia H.BVD
H.BVD deelt aede dat hij Tolgende week, behoudena oaandag* afwezig zal
zijn i.r.m* bezoeken aan Parija (uitreiking decoratie aan de heer ~ )t
Bern en Rome*

23 juni 1967.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op wo ens dag 28 juni 196? >

Hf̂  H/6 - Jirf* - J)Bt) - Ĥ - TD/A - KA/»D

Afwezig : H.BJH* - TOC -

'

Werkgroep Van Herwaardan.

KA/vD vartalt hat aan an andar over da giateran gehoudan bijeenkomst van da
Warkgroep. Tar discuasie stond hat concept-aindrapport an da daarop door
da verschillenda ladan geleverde comment ar en. Er ontstond aan langduriga
discussie over da vraag of hat begrip vailighaidsondarsoak, dan wal politiak
antecedenten-onderzoek dienda ta wordan gehantaard. Dit is van betekenis
in verband met da kwastie of veiligheidsbazwaran die hun ooraprong vinden
in persoonlijke dan wel criainela antaeadentan aanlaiding dianan ta zijn,
wannaer da Minister op g*ond daarvan een niet-benoeming ovarwaagt* da zaak
bij da voorgestelde commissie voor advias voor te brengen. Na aen langdurig
ovarlag, in hat bijzondar met da vartegenwoordigars van Justitia, ward
besloten het bagrip veiligheidaonderzoek te handhaven.
De sacrataris van de Werkgoap, da hear ( zal n.a.v, da in da var-
gadaring gemaakta opmerkingen eniga wijzigingan in het concept-eindrapport
aanbrangan.

29 juni 1967.
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AURORA

OCBTENDBESPREKINQ op Tri.ldag 30 Juni 1967.

Aamvazigt TPC -ylW -,-dv - QJT'- D̂ ZJ - TO/A - KA/vD
x .x

Afwaaig t

Zaak
Hat Hof ta 'a-Qraranhaga haaft bij arraat d.d. 28-6 da dagraardiag wadaroa
aiatig varklaard. Hat arraat ataat nog niat tar baachikking* Volgaaa da

Haagaeha Courant sou aan da aiatigrarklaring door hat Hof da aadadeliag aijn
toagavoagd dat hat Hof orarigana niat da OTartuiging haaft gakragan dat

da opaat haaft gahad gahaiaaa uit ta lavaraa.
Naar aaalaiding hiarraa wordt gadiaeuaaiaard. Hiarbij aarkt TPC op dat hat

gawanat ia aa ta gaan wat daDieaat bij da bahaadaling ran daca saak objae-

tiaf aa aehtaraf baeian varkaard haaft gadaan. Vardar aaaat hij dat da
atudia-KJA ovar art* 98 waar tar hand diaat ta wordan ganoaan.

haaft d.d. l6-6-*67 aan foraala klaoht bij da Kaaareomiaaia iaga-
diaad. TPC rraagt CV da opatailing ran aan antwoord aan da Miniatar ta

willan opdragan aan CVPC, na haar terugkaar Tan radof*

30 Juni 1967«


