
AURORA

OCHTaNDBii;i3PR.JKING op woensdag 2 april 1969

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

Afwezig : ——

_2» Bijeenkomst C-hoofden Benelux

Van vernam H.C gisteren op de in Brussel gehouden bijeenkomst dat de Schout
bij Nacht , die eind vorig jaar zelfmoord pleegde, in 1953 aan de rtraeri-
kaanse CIC zou hebben geraeld door de Oostduitse inlichtingendienst te zijn be-
naderd.
Een Oostduitse defector had enige tijd daarna kenbaar gemaakt dat hij opdracht
had gekregen tot medewerking aan de Oostduitse inlichtingendienst te be-
wegen. De CIC heeft toen aangenomen, dat een verder contact van de Oostduitse
inlichtingendienst met niet raeer sou plaatsvinden. Over deze kwestie
wordt gediscussieerd.
H.BVD wijst erop dat ons meer gevallen bekend zijn waarin na een aanbrand-
situatie een communistische inlichtingendienst de operatie voortzette of later
weer opnam.

2» Panorama

HK verzoekt de afdelingshoofden de bijdrage Panorama over de periode 1-10-'68 -
1-4-'69 gereed te doen raaken en deze zo spoedig mogelijk aan hem toe te zenden.

j|» Gesprek met Minister-President

H.BVD had aiaandag 31-3 een gesprek met de Minister-President. De Liao-affaire
waarover hij deae informeerde, was aanleiding tot een algemeen gesprek over
defectie en de betekenis van de defector. Het bleek dat de Minister-President
niet van alle rapporten betreffende de Liao-zaak had kennisgenomen.
Voorts gaf H.BVD Minister-President De Jong een uiteenzetting over wat de BVD
op het terrein van de contra-spionage doet.
De Minister-President beval H.BVD aan de kwestie van de beveiliging van het
omroep en televisiebedrijf eens te bespreken met het Hoofd van de Rijksvoor-
lichtingsdienst, de heer . Hij gaf H.BVD in overweging de brief van
de secretaris van Prins Bernhard hierover suramier te beantwoorden en eventuee.l
wat uitvoeriger mondelinge informatie te verstrckken.

heeft ons een verzoek gedaan of wij enige hulp kunnen verlenen bij
de opleiding van personeel. H.BVD heeft gezegd dat de mogalijkheden daarr.oe
minirnaal zijn, dat slechts kan worden overwogen om enige privatissima te geven
en dan uitsluitend in de periode van IS t/m 29 augustus 19̂ 9*

De nieuw-aangewezen chief of station zal medio augustus zijn functie
op zich nemen. de heer vertrekt 9 augustus. H.BVD zal tijdig mededelingen
doen omtrent diens afscheid.

8 april 1969.



AURORA

OCHT5NDBSSPR5KING van woensdag 9 april 1969*

Aanweaig : H.BVD - PH.BVD - BV - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : ——

1. Cubaanse defector.

HC deelt aede dat zich vorige week maandag (31 maart 1969) bij de
Aoerikaanse Ambassade in Luxemburg een diplomaat, verbonden aan de
Cubaanse Ambassade in Parijs, tevens DGI-medewerker, heeft gemeld.
Door bemiddeling van de Amerikaanse autoriteiten is hij kort daarop
naar de Verenigde Staten gebracht.

2.

Na de aanstaande vergadering van het Special Committee zal op
21 april 19&9 de heer , verantwoordelijk voor security- en
intelligence bij ., een bezoek aan de Dienst brengen.
H.KEB zal in overleg met HB en HC een programma voor dit bezoek
opstellen.

AGENDA.

10 en 11 april

16-17-18 april

H.BVD naar Brussel i.v.n. bijeenkomst Benelux-
hoofden.

H.BVD vergezeld van H.KEB en HB naar bijeenkoast
NATO Special Committee in Brussel.

9 april 1969.



AURORA

OCHTSNDBflSPRaKING op vrijdaft 11 april 1969*

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

Afwezig : H.BVD

1. (zie ook AURORA d.d. 9-̂ -1969)

PH.BVD deelt mede dat het aangekondigde bezoek van de hear
niet zal doorgaan.

2. Situatie in CPN

In de kring rondom Friedl Baruch gaat het verhaal dat de CPN doende
zou zijn een koerswijziging voor te bereiden, o.ra. gericht op een ster-
kere aansluiting bij de lijn van de CPSU.
Baruch keerde dezer dagen terug van een reis naar de DDR. Hogelijk is hij
ook. in de S.U. geweest.

11 april 1969.



AURORA

OCHTBNDBESPREKING op maandag 14 april 1969

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

Afwezig : ——

1. Telefoonafluisteren

H.B vestigt de aandacht op een artike1 in nr. 6 van "Esjee", uitgave van de
Socialistische Jeugd,"Zo luistert de BVD mee".
H.TD zal via de P.T.T. nagaan wat de daarin omschreven technische ingrepen
aan. telefoontoestellen voor effect kunnen opleveren. Daarna zullen wij bepa-
len wat ten aanzien van dit artikel verder te doen valt.

2. Vri.i Nederland

H.B brengt even in herinnering de vraag van de heer van op
vrijdag 11 april jl. of Vrij Nederland in Nederland in beslag was genomen.
Ingewonnen informatics brachten aan het licht dat dit niet net geval was.
Uit De Volkskrant van zaterdag jl. blijkt dat de vraag van de heer
waarschijnlijk werd ingegeven door het feit dat de organ!satie die in
Belgie verspreiding van Vrij Nederland verzorgt geweigerd had dit met het
nummer van 12 april jl. te doen, gezien de afdruk van de tekening die enige
tijd terug in Sextant was opgenomen.

J, Nederlandse Studenten Raad - Telefoonblokkade

H.B vestigt de aandacht op het persbericht omtreut de bijeenkomst van de
NSR, alwaar besloten werd een telefoonblokkade ten aanzien van Buitenlandse
Zaken toe te passen. Men wil dit doen om de aandacht te vestigen op het
NSR-standpunt dat Minister Luns tijdens de bijeenkomst van de Raad van
Europa van 5 mei a.s. dient aan te dringen op schorsing van Griekenland als
lid van de Kaad. Er wordt even gesproken over de vraag welk effect zo'n
telefoonblokkade zou kunnen hebben.

4, NATO Special Committee

Tijdens zijn bezoek aan Brussel op 10 en 11 april jl. sprak H.BVD met de
heer over de voorbereiding van de vergadering van deze week. Het
bleek dat deze andere "terms of reference" van het Special Committee hanteer-
de dan die welke bij ons en bekend zijn. H.KEB zal hieraan aandacht
echenken.
In verband met de positie die de NATO gaat innemen ten aanzien van de Rus-
sieche wens om een veiligheidsconferentie Nato - tfarschau-Pact te beleggen,
komt het stuk van 196? over de East-West relaties ter sprake. Het wordt
wenselijk geacht eventueel nieuwe voorbeelden aan dit stuk toe te voegen.

5» Benelux-bespreking

De bespreking van de hoofden van de drie diensten leverde niet veel belang-
rijks op. Interessant was dat meldde dat de kwestie tot achter-
grond heeft gehad een Tsjechische poging om inzicht in het functioneren van
bepaalde EG-organen te verkrijgen met het oog op plannen aan Tsjechische
zijde tot een bepaalde saraenwerking met de EG te komen, zonder voorkennis
van de Russische regering.
De volgende bespreking van de hoofden zal zijn op 13 juni a.s. in Luxemburg.

6. Agenda

5 en 6 juni 1969 komt op bezoek Generaal van .



AURORA======

OCHTENDBiSSPREKING op woensdag 16 aprll 1969.

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

Afwezig : H.BVD - «K£B

Telefoonafluisteren (zie ook AURORA d.d. lWf-'69« punt 1)

H.TD deelt mede dat de in nr. 6 van Esjee aangegeven technische manipulatie

geen mogelijkheid geeft om telefoongesprekken af te luisteren. Een derge-

lijke schakelmogelijkheid kan wel worden benut om een neventoestel aan

te sluiten,

17 april 1969.



AURORA

KIKG op vrijdag 18 april 1969

Aanwezig: PH.BVD - BV - H.O _ H.D - H.& - H.TD - KK

Afwezig : II.BVD - H.KEB

1 . D'66 rapport

BV vestigt de aandacht op de persberichten over net donderdag jl. verschenen
rapport "De Vri jheidsrechten. en het apparaat" van een D'66 studie-groep
"Vrijheidsrechten11. Hierin wordt een aantal critische beschouwingen over de
Politic , de Justitie, het Gevangeniswezen en de Advocatuur gegevcn.
Het rapport zal op het programma-congres van D»66 op 31 raei en 1 juni in
Den Haag behandeld -.vorden. Buiten het kader van het rapport komt de BVi) even
ter sprake. Tot de D'66-fractie in de Kamer wordt namelijk het verzoek gericht
tegen de v/etsontwerpen over de bescherming van de priv£-sfeer te steawen, wan-
neer het niet mogelijk blijkt de nodige anendementen aan te brengen. I»eze
ontvverpen bieden naar de raening van de studiegroep te weinig bescheraing aaii
de burger tegen de BVD.

2. NZFIS-archief

Naar aanleiding van een vraag van H.D deelt PH.BVD mede, dat de heer
, die dit archief heeft doorgenoraen i.v.m. de kweetie ondersoek

v/andaden Indonesie, thans doende is dit archief te ordenen en te saneren.
De voor de Dienst van belang zijnde stukken blijven behouden en zullsn bet-?r
toegankelijk worden gemaakt.

3» De Tele^raaf
De plv. hoofdredacteur van De Telegraaf, de heer , vroeg ons ^isteren
of wij nadere inforsiaties ter beschikking hadden over de opzet van de studen-
tenrel die woensdag jl. plaatsvond. Tijdens een lustrum-congres van de
Nijmeegse universiteit, alwaar het onderwerp ontwikkelingshulp aan de orde
was, werd de Minister van Comraunicatie van Indonesie, de heer 3ocla, het spre-
ken onraogelijk gemaakt. Hierover verscheen een bericht in i)e Telegraaf dd.
17-̂ -1969.
De aandacht van de heer iverd gevestigd op een publicatie in het
Kijoeegse universiteitsblad van 28-3-1969, pagina 9» waaruit kan v;orden afge-
leid dat de Unie van iJtudenten in Nijraegen ernstige bezv;aren had tegen hot
uitnodigen van Minister Seda, waarin op bedekte wijze werd opgeroepen dit
onmogelijk te naken.

4. Ex-personeelsleden en verzoeken on inforaatie

H.E deelt raede, dat aan het licht is gekomen dat een ex E IX-medewerker aan
een collega vroeg een bepaalde porsoon in de kartotheek na te trekken. Hij
wijst hierop, oadat hij niet wil uitsluiten dat dit aeer geschiedt, hoerel
hij zich realiseert dat door het treffen van maatregelen hier weinig san te
doen valt. De iJ IX-groep is nog eens onder de aandacht gebracht dat aan der-
gelijke verzoeken geen raedewerking mag worden gegeven.

13-̂ -1969.



AURORA

OCHTENDBrcSPItEKI.VG van maandag 21 april 1969.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - KG - HD - HE - TDA - HK
Afwezig : H.KEB

1. Spionagezaak in Londen.

Ter sprake komen de persberichten o.m. in De Telegraaf van hedenmorgen
betreffende de arrestatie door Scotland Yard van Alfred Laurence,
werkzaam als tolk voor Unesco en zijn echtgenote, die relaties zouden
hebben onderhouden net de Oostduitse inlichtingendienst. Hetrokkenen
zijn inmiddels op vrije voeten gesteld.
HB acht het raogelijk dat deze zaak is ontdekt naar aanleiding van cede-
delingen van een KGB-medewerker van Oostenrijksc origine gcnaamd

, die naar het Westen is overgelopen.
Dr. Nollau decide hierover het een en ander mede tijdens de Inforrae-

— le Zitting van het Special Committee vorige week vrijdag,

2. Basiscursus.

HE deelt mede dat de afgelopen basiscursns het vreugdevoile resul-
taat heeft opgeleverd dat ftlle deelnetaers zijn geslaagd.

3. Telefoonafluisteren (zie ook Aurora 16 april 1969).

Naar aanleiding van de publicatie in nr. 6 van Esjee "Zo luistert
de BVD mee met behulp van de PTT" verscheen in het Vrije Volk van
18 april een korte veergave van de inhoud van dat artikel, gevolgd
door een nadere laededeling van de algemeen secretaris van S.J.,

•
HK werd hierover vrijdagmorgen opgebeld door de Haagse redactie van
De Tijd, de journalist , die om coranentaar verzocht.
Later werd hij opgebeld door de journalist van de Pers-
unie, die hetzelfde vroeg.
Met Drs. werd overeengekomen dat wij de zaak zouden opvangen
en dat eventueel andere journalisten door de afdeling Voorliehting

"~ naar HE zouden worden verwezen.
Met de Voorlichtingsdienst van de PTT, de heren en ,
werd afgesproken dat de BVD comraentaar ten aanzien van de kwestie
van het afluisteren zou verzorgen en de PTT ten aanzien van de tech-
niek.
PH.BVD belde aan het eind van de vrijdagnorgen met de Directeur-Gene-
raal PTT, de heer , die daarbij kenbaar maakte dat een directe
reactie van PTT-zijde zou worden gegeven. Inniddels was door de Hoofd-
directie Telegrafie en Telefonie van de PTT vastgesteld dat de door
de S.J. met in schema weergegeven ingreep in het toestel T 65 een
metaliieke kortsluiting tot gevolg zou hebben en het toestel daar-
door onbruikbaar zou worden. Voor zover thnns valt na te gaan heeft
alleen De Tijd iets over de kwestie gepubliceerd. Door de PTT werd
het betreffende artikeltje echter niet in de stadseditie nangetrof-
fen. Mogelijk is dit een gevolg van de mededeling van HK aan de jour-
nalist ~" ':, dat hij rekening raoest houden dat de publicatie in
Esjee een stuntje van de S.J. was, alleen bedoeld ora te provoceren.

- 2 -



AUHOJIA

Bij nader contact heden met de heer van de Voorlich-
tingsdienst PTT is IDC gebleken dat vrijdagmiddag nog een expres-
brief van de PTT IB uitgegaan aan de hoofdredacteur van het
Vrije Volk met de raededeling oratrent de metallieke kortsluiting,
die het effect zou noeten zijn van de aangegeven schakeling.
Daarin is verder vermeld dat men het gevocl heeft dat het Vrije
Volk het slachtoffer is geworden van een wat verlate 1 april-
grap van de S.J. De beer heeft verder heloofd te zullen
nagaan wat het resultaat is van het onderzoek van PTT-zijde of
met het toestel bij de S.J. is geknoeid. Hij zal ons daaromtrent
berichten.

4. NATO Special Committee.

II.BV1) vertelt het een en ander over het verloop van de l6 en 17
april gehouden bi jeenkorast. Voor uitvoerige gegevena wordt ver-
vezen naar de notulen. .
De verkvijze van het comite* zal Miaxwfct̂ HiisJE worden gevijzigd.
Evenzo de standing requirements list. Voor het eerst vond een
informal session plaats buiten aanvezigheid van tolken. Dit gaf
de gelegenheid tot een dieper gaande nitwisseling van gegevens
en ervaringen,
H.BVJ) voerde een gesprek met de Turkse vertegenwoordiger. In de
toekomst lean nogelijk een bezoek van het Hoofd van de Turkse
veiligheidsdienst aan ons worden verwacht.

5» Gesprekken met amhasaadeura,

H.BVD had in Brussel een geaprek net onze ambassadexir bij het
Belgische Hof, de heer Hij vertelde hen
het een en ander over onze relatie met de Veiligheid van de
Staat. De ambassadeur verklaarde zich bereid, wanneer H.BVD dit
nuttig acht, bij gelegenheid eens kennis te maken met de heer

.
Vervolgens had H.BVD een openhartig gesprek met het Hoofd van
de Pernanente Vertegenwoordiging bij de NAVO, de heer . Dit
was waardevol ondat deze opinies gaf over de coexistentie-poli-
tiek van de Sovjet Unie in sanenhang net de positie die de NATO
thans inneemt ten aanzien van een eventueel gesprek met het War*
schau-Pact.
H.BVD verkreeg inzicht in de gedachten van de heer over de
waarde van het Inlichtingen- en veiligheidswerk. Deze zijn raede
bepaald door beleidslijnen die in het verledcn door de Dienst
ten aanzien van zijn ingenoraen.

6. Agenda.

Het bezoek van de Generaal van is voorlopig na-
der bepaald op 16 en 17 juni.
Op 8 en 9 juni vindt in Bod8 een periodieke bespreking van de
Hoofden van de Diensten van de Scandinaviscbe landen plaats, in-
clusief Finland. II.BVD ontving een nitnodiging van de vertegen-
woordiger van , mede naoens het Hoofd van , om
deze bijeenkonst bij te wOnen» Hem werd medegedeeld dat hij in

- 3 -
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de toekomst, wanneer hij dit raocht wensen, altijd bij de bij-
eenkomsten van de Hoofden van de Scandinavische Diensten wel-
kom is.
H.BVD houdt in beraad of hij daartoe inderdaad zal overgaan.
5 en 6 mei brengt I'll,DVD een bezoek aan Londen.
In de week van 9 - 1 3 raei krijgt de Dienst bezoek van een
senior-officer van , die komt praten over aangelegen-
heden betreffende de politieke subversie, o.m. de beinvloeding.

7. Afscheid Dr. ,

H.BVD heeft het voorneraen dit afscheid in twee verbanden te doen
plaatsvinden. 1 Augustus in de kring van afdelingshoofden en
H.KEB en HK. Daarna op een nader te bepalen datum in een grote-
re kring.

8. Liao-affaire.

Naar aanleiding van deze zaak zond de Minister van Buitenlandse
Zaken (Directie Kabinet en Protocol) een brief aan de Minister-
President en aan de Minister van Justitie betreffende de aanpnk
van de kwestie van een defector. Aan de poaitie van de DVD werd
in deze brief geen aandacht geschonken.
Mr. van Justitie inforraeerde ons vertronwelijk hier-
over. H.BVD heeft hem in een pereoonlijk schrijven comraentaar
geleverd.

22 april 1969.



AURORA

OCHTENDBESPaflKIHG op woensdag 2J5 april

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

Afwezig : H.BVD

/hoofdredacteur

1. Telefoonafluisteren. (zie Aurora 21.̂ .1969)

Vanwege de voorlichtingsdienst van de P.T.T. is gisteren raedege-
deeld, dat de S.J. naar aanleiding van de mededeling van de P*T*T.
welke werd opgenomen in het Vrije Volk van 22 april betreffende
o.m. de metallieke kortsluiting, heeft gereageerd met een soort
uitdaging dat de P.T.T. dan zelf raaar eens moest koraen kijken wat
er met het toestel van de S.J. aan de hand was.
HK heeft de P.T.T. aanbevolen stante pede bij de S.J. een onder-
zoek in te stellen, voordat deze 3. J. -mededeling wordt gepubli-
ceerd.
Nader deelt TDA mede dat de in Ssjee gegeven schakeling, wann«er
deze gepaard zou gaan raet andere technische voorzieningen, toch
wel een zekere mogelijkheid tot afluisteren zou inhouden.
PH.BVD constateert dat de affaire gelukkig tot de publicatie in
het Vrije Volk en een kort artikelt je in De Ti jl is beperkt gebl«5~
ven. Het Vrije Volk heeft wel aangekondigd dat men op de zaak zal
terugkomen.

2. Telegraaf~artikel over "New Left".

De Telegraaf publiceert 19 april 1969 een artikel naar aanleiding
van de Nijmeegse studentenactie contra de Indonesische minister
Drs. F.X.. Seda. Daarin wordt onder meer de vraag gesteld waarom
de minister van Binnenlandse Zaken op het punt van de binding van
bepaalde new left figuren met buitenlandse mogendheden niet rueer
alert is. De S.G. Dr. belde hierover met PH.BVD.
HK vroeg de ad junct-Tdkiocecoricannc van de Telegraaf wat de be-
doeling van deze opmerking was. Deze zeide zich niet gerealiseerd
te hebben dat dit op het hoofd van de BVD koa neerkoraen.
HK heeft heden met de hee'r een gesprek.

3. KGB-defector. (zie Aurora 21.̂  punt 1)

HC deelt mede dat de naar het -Vest en ovargelopen KGB-rnedevrorker
in zijn zakboekje de naam had staan van een vrouw van Oostduitse
origine, thans gehuwd met een Nederlander.

Via wordt
nagegaan welke betekenis aan deze aantekening meet worden gehecht.

23 april 1969.



AUfiOHA

OCHTaND3£SPri:aKING op vri.ldag 25 april 1969

Aanwezig: PH.BVJD - H.B - H.C - H.D - H.Z - H.K£B - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. De Telegraaf over New Left (zie ook Aurora dd. 23-W1969)

HK vertelt het e.e.a. over het gesprek dat hij 23-̂ -1969 voerde met
de heer , adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf. Verwezen wordt
naar de desbetreffende notitie.

2. Kamerovertredin/^en

H.C en H.J-! spreken er hun bevreemding over uit dat zij van de BVA generlei
mededelingen ontvingen oratrent de kamerovertredingen in de afgelopen drie
maanden. In de veronderetelling dat er geen hadden plaatsgevonden, werden
zij nu tot hun droefenis geconfronteerd met een aantal dat hun volkomen
onbekend was.
HK zal hierover met de BVA spreken*

25-̂ -1969.



op maandag 28 april 1969

AanwezigrPH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.JS - H.TD - HK

Afwezig: H.BVD - H.KEB

1.

H.B vertelt het een en ander over recente activiteiten van in
zijn relatie met de IUS.

2. El Fatah

PH.BVD brengt in herinnering zijn verzoek van enige tijd terug om een rapport
van de afdeling B en C te mogen ontvangen over wat ons bekend is omtrent
El Fatah-activiteiten.

3, Shape Technical Centre

H.D deelt mede dat heden te 13«^5 uur de officiele ingebruikneming van het
S.T.C.-complex plaatsvindt.

28-4-1969.



AURORA
assess

OCHTENDBESPRSKING op vrijdag 2 mei 1969*

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - H.KEB - IDA - HK

Afwezig : H.BVD - HB

!• Onrust in Amsterdam.

HB vertelt het een en ander over de relletjes die op Koninginnedag in
Amsterdam plaatsvonden, en waarvan de SJ- de aanstoker was*
Op rellen beluste jongeren hebben van de door de SJ uitgedachte manifes-
taties gebruikgemaakt om grote onrust te scheppen.
De plannen van de SJ waren ons en de golitie grotendeels vooraf bekend*
Op grond daarvan kon de politie de geeigende maatregelen nemen. PH.BVD
heeft de minister en de Seeretaris-Generaal op 1 mei over een en ander
geinformeerd*

2. Situatie aan Tilburgse Hogeachool.

Hierover wordt gesproken aan de hand van de persberichten over het ver-
loop van de besetting door studenten van het Hogeschool-gebouw, Deze
aangelegenheid is ook gisteren bij de minister ter sprake gekomen*
PH.BVD heeft de minister toegezegd dat wij de eerstkomende dagen zowel
over de situatie in Amsterdam (mogelijke onrust op 1 mei en 5 mei), als
over die in Tilburg, bijzondere informatiebulletins aullen uitgeven.

3» Contacten met Parlementsleden.

HC meldt dat een medewerker van de Poolse Ambassade afspraken heeft ge-
maakt met de voorzitters van de Tweede Karaer-fracties van enige politie-
ke partijen onder wie mr. Toxopeus (voor 6 mei) en drs. Tilanus. 2en
soortgelijke actie zou ontplooid worden door de Oostduitse Handelsverte-
genwoordiger*

De vraag of het wenselijk is over deze
kwestie bijv* contact op te nemen met mr. Toxopeus of drs* Tilanus zal
de volgende week aan H.BVD worden voorgelegd.

k» Aaielaanvrage.

HC deelt medo dat een jonge Rus (een "engineer")* die met een reisgroep
in Nederland vertoefde, bij de politie van Amsterdam om asiel heeft ge-
vraagd. ffij kregen hierover pas bericht (van de heer van
Justitie), nadat de betrokken Rus door de politie het advies had gekre-
gen zich weer bij zijn reisgroep te voegen, daar er onvoldoeade grond
was hem asiel te verlenen. Inmiddels hadden medewerkers van de RA zich
bij de politie vervoegd ora navraag naar de afwezige te doen. Hij werd
door de politie aan dezen medegegeven.
HC zal zorgdragen dat wij over het voorval ten spoedigste preciese in-
formaties krijgen.

2 mei 1969.



AURORA

OCHTriHDBaSPafiKING op maandag 5 mei 1969*

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

1, Bezoek aan

H.BVD vertelt zeer in het kort over zijn bezoek aan , waarover
hij een notitie zal opstellen.
Hij koait op dit bezoek a.s. wo ens dag terug, evenals op het besoek dat
hij aan Spanje bracht.

Zm Qesprek met Minister

H»BVD heeft heden ora 10,00 uur een geaprek met de Minister, o.n. over
de nota over de be£nvloeding en de eventuele publicatie van het K.B..

6 fflei 1969.



AURORA======

OCHTEHDBaSPREKING van woensdag 7 mei 1969.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - P.HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : ——

1. Arrestatie Joegoslaaf in Salzburg.

2* Studentenacties.

HB maakt melding van berichten in de pers van hedenmorgen over de
actie in Tilburg en de uitbreiding daarvan met mogelijke besetting
van gebouwen in andere universiteitssteden. I.v.ra. can mededeling
in de Volkskrant dat heden in Tilburg zou spreken,
informeert H.BVD de S.G. van Justitie, mr. Mulder over diens Trotz-
kistische achtergrond.

3» Mechanisatie»

In een artikel dat hij van prof. ontving, werd
de aandacht van H.BVD getrokken door een passage over het electro-
nisch stelen van computer-gegevens. Hij bracht dit in verband net
een raededeling van H.ACD die in Amsterdam mechanische apparatuur
heeft gezien, die het raogelijk zou maken langs mechanische weg
natrekkingen in de kartotheek te doen.
H.ACD had de gedachte dat deze apparatuur mogelijk van waarde voor
de Dienst zou zijn, ware het niet dat security-beperkingen het oas
niet mogelijk maken ora deze apparatuur samen met anderen te gebrui-
ken, hetgeen voorwaarde voor een efficient gebruik zou zijn.
H.BVD verzoekt H.TD deze aangelegenheid met H.ACD op te nemen*

!*•• Bezoek aan .

H.BVD doet uitvoerig verslag van zijn ervaringen tijdens zijn be-
zoek aan . Hij stelt hierover een notitie op.

5. Bezoek aan »

Omtrent de gesprekken die hij bij voerde en waaromtrent iets
wordt vastgelegd, vertelt H.BVD eveneens het een en ander.

6. Beaoek aan Londen.

PH.BVD vertelt in het kort iets over de door hem bij gevoerde
gesprekken, die door HC worden vastgelegd.

7. Agenda.

PH.BVD zal van 9 mei tot ca. 22 mei afwezig zijn in verband met een
bezoek aan de Verenigde Staten.

7 mei 1969.



VACANTIiSS

H.BVD 18/6 - 11/7-1969

PH.BVD 11/7 - begin augustus 1969

H.B 28/6 - ca. 24/7-1969

H.C 22/5 - 16/6-1969

H.D onbekend

H.E 5/7 - 1/8-1969

H.KJ^B 1/6 - 30/6-1969
H.TD 9/12-1969 - 15/1-1970



AUROHA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 mei 19&9.

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1. BVD in Oldenzaal.

H.BVD vertelt dat hij gisteren enige tijd heeft besteed aan contacten
met journalisten n.a.v. een berichtje in De Volkskrant en De Telegraaf,
dat de BVD een tweetal luchtmachtmilitairen zou hebben verboden hun
kinderen mee te laten gaan op een schoolreis naar Polen. Dit was mede-
gedeeld door een leraar van het Carmel-college in Oldenzaal tijdens een
politieke teach-in.
Woensdag 7 mei jl. was hierover gebeld door de heer van de
Haagse Courant, doch dat was (HK en K/D waren afwezig) niet aan H.BVD
doorgegeven.
HoBVD had hierover contact met de heer
Volkskrant en de heer ,

hoofdredacteur van de
plv. hoofdredacteur van de

Telegraaf. Hij heeft hen gezegd te betreuren dat voor publicatie niet
even navraag bij ons is gedaan of het bericht juist is.
K/D heeft de heer van de afd. Voorlichting hierover geinfor-
meerd en de Overste van de LUID» Deze heeft direct een onderaoek
laten instellen, doch de uitslag daarvan is nog niet bekend. Er zijn
over de kwestie vragen gesteld door de Kamerleden Wierda en Kasman
(P.v.d.A.).
HK heeft de kwestie gisterenavond nog telefonisch besproken met de heer

van de Haagse redactie v.d.Telegraaf. Voorts heeft hij heden
hoofdredacteur geattendeerd op de onjuistheid van het bericht,
dat ook in de Nieuwe Haagsche Courant was verschenen. De hoofdredacteur
was niet aanwezig op de bijeenkomst met hoofdredacteuren in november
1967. HK heeft hem gezegd dat wij in voorkomende gevallen bij berichten
over de BVD waar mogelijk gaarne bereid zijn commentaar te geven.

2. 50 jaar Spoorwegreeherche.

HD heeft de Dienst gisteren vertegenwoordigd bij de herdenking van het
50 jaar bestaan van de Spoorwegreeherche in Arnhem.

3« Regionale bijeenkomst*

Gisteren vond in ons gebouw de eerste regionale bijeenkomst van Korps-
chefs van Gemeentepolitie in het Westen des lands plaats. De heer
hield een goede inleiding over ontwikkelingen in het wereldcorrimunisme,
die een aantal van de aanwezigen kennelijk minder aansprak. Er vclgen
nu nog drie regionale bijeenkomsten. Daarna wil H.BVD bezien of op deze
wijze zal worden voortgegaan.

4. Agenda.

19-5

27-5

9/10-6

25/26-6

9-5-1969.

Bezoek van dhr.
en CDO.

, observatiegroep '. aan H.E

Bezoek aan de Dienst van <
Europa van :.

, hoofd van de Divisie

H.BVD neemt deel aan bespreking van hoofden Scandinavische
diensten in Bodo. Hij ontving hiervoor een herhaalde uitno

• diging.

Bezoek van dhr. , Hoofd E-division '.



AUKOHA

op maandap; 12 mei 1969

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

Afwezig : PH.BVD

1. BVD in Oldenzaal

De Minister van Defensie heeft zeer snel geantwoord op de vragen van Kamer-
leden betreffende net schoolreisje naar Polen. H.BVD leest de weergave die
in de pers is verschenen voor.

2. Reorganisatie Politie

H.BVD heeft KCP gevraagd aandacht te schenken aan de nota van de Ministers
van Binnenlandse 2)aken en Justitie betreffende de wijziging van de Politic-
wet, waarbij voorzien wordt in regionale politiekorpsen.

3» KGB-agent in Bel^ie

k. Hoofd VNA

H.BVD deelt mede dat de heer thans officieel als Hoofd van
de VNA is aangewezen.

\» Personele beveiliging

H.BVD vestigt de aandacht op de circulaire van H.PZ over de gewijaigde vra-
genlijst. Hij verzoekt daarop zo spoedig mogelijk coamentaar aan H.P2 te
geven, opdat de uitvoering van e.e.a. in ieder geval in September a.s. ter
hand Ran worden genoraen.

6. Hoofd HVD

H.BVD had vrijdag 9 oei saraen met HK en DBI een gesprek met de heer
, hoofd van de Hijks Voorlichtingsdienst. Nadat over de contacten

met de publiciteitsmedia en de image van de Uienst was gesproken, werd in
aanwezigheid van DBI de kwestie van de beveiliging van televisie en radio
aan de orde gesteld.
Een en ander geschiedde naar aanleiding van een brief hierover van de secre-
taris van Frins Bernhard aan H.SVD en het daarop gevolgde gesprek van H.BVD
met de Minister-President.
De heer zal de aangelegenheid in de Bijzondere Voorlichtingscoa-
missie ter sprake brengen.

?. Agenda

20 mei

22 mei

Bezoek aan de Dienst van de heer , Hoofd Beveiliging van

H.Kj£B en HD zullen met hem spreken, waarna een lunch samen met
H.BVD.

PG-vergadering. H.BVD verwacht van de afdeling B, en eventueel
van de afdeling C, een bijdrage.

12-5-1969.



AURORA

OCHTfiNDBKSPflEKING op woensdag Ik mei 19&9

Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - H.D -PH.3 - H.KSB - IDA - HK

Afwezig : PH.BVD

1. Asiel-aanvrafte (zie ook Aurora dd. 2-5-1969)

H.C vertelt het een en ander over de inhoud van het rapport van de Vreemdelin-
genpolitie Amsterdam over de asielaanvrage van de Rus, die door de politic was
•eggestuurd onder de mededeling dat er onvoldoende grond was hem dit te verle-
nen. H.C zal op verzoek van H.BVD bij Justitie nog eens inforraeren naar de nor-
men die voor asielverlening gelden en naar wat daarover aan de Politie is raede-
gedeeld. Tevens zal hij nagaan of daarbij enigerlei aanwijzing is gegeven hoe
te handelen met personen ten aanzien van wie een asielverlening uit een oogpunt
van het verkrijgen van inlichtingen van waarde moet worden geacht.

I, C-overzicht

H.C houdt hierna zijn gebruikelijk overzicht over de afdeling C.
Hij maakt hierbij melding van het feit dat een Nederlander, die ale militair
in Seedorf was geplaatst, zich bij de Duitse autoriteiten heeft vervoegd met de
mededeling dat hij t.b.v. het KGB is werkzaam geweest. Naar aanleiding hiervan
komt de vraag op hoe thans de situatie van het Duitse strafrecht t.a.v. spionage
is.
HK wijst er hierbij op dat het bekende artikel 100E van het Duitse Strafwetboek
is komen te vervallen.
Op verzoek van H.BVD zal HK aan KJA vragen een notitie over de huidige Duitse
spionage-strafwetgeving op te stellen.
Vervolgens komt ter sprake een ons bekende relatie van een Nederlander met de
Oostduitse inlichtingendienst. Betrokkene heeft bekend gemaakt het bestaande
contact met deze dienst te willen verbreken. Tegen hem worden terzake bedreigin-
gen geuit.
H.BVD vraagt H.C te bekijken of het mogelijk zou zijn dit geval op een of andere
wijze in de publiciteit te brengen.

3« Palestina-comit£

H.BVD releveert het radiobericht van hedenmorgen omtrent de oprichting van het
Palestina-comit£, waarin zitting hebben Mr.Cammelbeeck en Ton Regtien, waaraan
verschillende groeperingen, waaronder de Sjaloom-groep, steun verlenen. De op-
richting van dit comitl is een gevolg van de activiteiten van de honorair-
consul van Koeweit, , (zie ook Aurora dd. 19-3-1969) «n van .

4. Talenpracticum

De vertegenwoordiger van heeft gevraagd of het mogelijk is het Talen-
practicum in ogenschouw te mogen nemen. H.BVD meent dat het aan H.K£B gedane
verzoek moet worden afgewezen, oradat wij tegenover mevr. ., die
het Talenpracticum leidt, niet willen doen blijken van bijzondere relaties van
de Dienst.

5« Regionale politie-bijeenkomst

Gisteren vond in Amersfoort de tweede regionale bijeenkomst met Korpschefs van
Politie, ditmaal uit het midden van het land, plaats. H.BVD vond de bijeenkcmst
beter geslaagd dan die van 8-5-1969*

Hf-5-1969.



AURORA

OCHTfiNDBESPaSKING op vri.ldag 16 me± 1969.

Aanwezig: H.BVD - BV - H.C - H.D - H.B - H.TD - KD

Afwezig : PH.BVD - H.KEB - HK

1.. NAVO-taptoe Arnhem (12 - 21 juni 1969)

Naar aanleiding van aankondigingen van dit evenement in de pers, merkt
H.BVD op dat aan de chef-I.D.Arnhern (H.I.v. ) de toezegging is
gedaan dat hij zal worden ingelicht over alle ons ter beschikking
komende berichten over verwachte ongeregeldheden.

2, -rapport betreffende (punt 3 Aurora dd. 12-5-1969)

Opgenerkt wordt, dat het verslag van veel vaagheden bevat. H.BVD
heeft toch waardering voor het relaas, in elke spionage-zaak koraen we).

....vage episodes voor. H.C verwacht op de volgende Benelux-bijeenkorast
nadere bijzonderheden te vernemen. iiventueel kan (terloops) ook nog

geinfornieerd worden.

3» Controle buitenlandse gastarbeiders

Naar aanleiding van een passage in de notulen van de Ministerraad van
3 april 1969 zal aan KJA worden verzocht H.BVD in te lichten over hat
Belgische toelatingsbeleid t.a.v. buitenlandse gastarbeiders die ver-
klaren op doorreis te zijn naar Nederland.

16-5-1969.



op maandag 19 mei 1969

Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - H.D - U.& - H.KKB - IDA - HK

Afwezig : PH.BVD

1. Bezetting Maagdenhuis.

Mede naar aanleiding van een gesprek dat hij gisteren met Minister Beernink
had, verzoekt H.BVD aan H.B de beschikbaarstelling van informatie over de ont-
wikkelingen in Amsterdam aan de geinteresseerde autoriteiten zo mogelijk nog
te versnellen.
H.B wijst op het belang van de informatie die via radio en televisie tot ons
komt. In verband daaraede wordt besloten dat TD nieuwsuitzendingen en van be-
lang zijnde commentaren op de band zal opneraen. i'en medewerker van de afdeliug
B zal deze uitzendingen inluisteren en aangeven wat moet worden uitgewerkt.
Hierbij zal EJ hulp verlenen.
H.fi deelt mede dat voor zover hij kan nagaan geen brieven e.d. afkomstig van
de BVD zich in het Maagdenhuis bevinden. HK zal de heer vragen of deze
dit ook wil nagaan.

H.BVD-meraoreert het overlijden van mej. op 1? mei jl..

H.B deelt raede dat SBP/ morgen zijn gebruikelijke bezoek aan brengt.
H.BVD zou gaarne zien dat hij de zaak ter sprake brengt.

Commissie

H.D deelt mede dat in een bijeenkomst van de commissie dd. vriidag 16 april
het gesprek over de vertrouwensfuncties is voortgezet. Ondanks enige kantteke-
ningen die H.D maakte kwara de commissie tot de slotsom dat alle functias bij
de ministeries van Defensie en Buitenlandse iiaken als vertrouwensfuncties raoe-
ten worden aangemerkt. »<at Defensie aangaat geldt dit zowel voor militair als
burgerpersoneel.
In een volgende bijeenkomst komt de vraag aan de orde hoe de functies bij de
PTT moeten worden gewaardeerd.

5» Controle buitenlandse gastarbeiders (zie ook Aurora dd. 1&-5-1969)

H.BVD ontving de betrekkelijke nota van KJA en vertelt hierover het een en
ander.

19-5-1969.



AURORA

op woensdag 21 mei 1969

Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - H.D - H.̂  - H.ItrSB - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1. Begetting Haagdenhuis

H.B brengt naar voren dat hij het gevoel heeft, gezien de berichten van heden-
morgen omtrent de situatie, dat de bezetting zijn einde nadert. Hij wijst op
een moedig en krachtdadig artikel van prof. in Het Parool van
20 mei, waarin deze er.op wijst dat het optreden van de studenten en de ande-
ren die het Maagdenhuis bezet houden niets met democratic te maken heeft.
H.BVD beveelt H.B aan over enige tijd een nabeschowving over de gehele ontvrik-
keling van de studentenproblematiek te laten opstellen. Daarin ware dan te
wijzen op de betekenis van de zgn. Drienerlo-bijeenkorast en ware tevens zo
mogelijk een vergelijk met de situatie in andere landen, bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten, die veel ernstiger vormen heeft aangenomen, op te neraen.
Naar voren komt nog de onbehoorlijke houding van het lid van de P3P, die
deel uitmaakt van de Commissie Bijstand inzake de openbare orde uit de
Amsterdamse Gemeenteraad. Jeze heeft zich niet ontzien de studenten in het
Maagdenhuis op de hoogte te brengen van de besprekingen in deae cormoissie, die
onder leiding van Burgemeester Samkalden plaatsvonden. Hen vindt uit kenrner-
kend voor de opvattingen van de PiJP en tevens een bewijs voor het feit dat
PSP-leden onmogelijk kunnen worden toegelaten in het gezagsapparaat.
H.B ontving gisteren een melding dat de studenten in het Maagdenhuis st.ukken
betreffende de BVD hebben aangetroffen. Deze stukken zouden buiten het gebouw
zijn gebracht naar een veilige plaats met de bedoeling om er bekendheid aan
te geven.
HK deelt raede dat de ACD een tweetal brieven van de Dienst, respectieveli.jk
gericht aan Prof. .t de vorige rector-magnificus en Kr. .,
de vroegere president-curator van de universiteit, heeft getraceerd.
De laatstgenoemde brief die handelt over de kwestie (posing
van de Dienst om inzage te krijgen van een door deze studenten opgestalde
scriptie over de Chinezen in Amsterdam, welke aangelegenheid ook behandeld
werd in de Kamercommissie) zou bij publicatie enige moeilijkheden met zich
kunnen brengen. Het de eerstgenoemde brief zal dit zeker niet het geval aijr..

2* Bezoek van

H.BVD, H.D en H.KiB vertellen het e.e.a. over het bezoek van de heer
Het was jammer dat voor het bezoek van diens kant zo weinig tijd was uitgs-
trokken. .cir kwamen een aantal interessante onderwerpen ter sprake, o.a, de
opvang van defectors ( houdt oefeningen om de verschillende instanties
beter uit te rusten voor het opvangen van defectors; de uitrusting van het
nieuwe gebouw van >; de interne beveilising, i.h.b. wat het pernoneel
aangaat; de juridische situatie t.a.v. telefoonafluisteren.
Bij het gesprek over deze laatste onderwerpen was ook HK aanwezig.
Verwezen wordt naar een notitie die H.K̂ B over het gesprek zal opstellen.
H.KzTB heeft de suggestie gedaan het verstrekken door ons van gegevens in ver-
band met het uitgoven van bezoekarsvisa voor reizen naar Australie te beein-
digen. nara in deze een welwillende houding aan.

- 2 -
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3. Opvang van defectors e.d. (zie Aurora dd. 21-̂ -1969)

In aansluiting op het besprokene met over dit onderwerp brengt H.BVD
nog even in herinnering de brief van de Minister van Buitenlandse iiaken aan
de Minister-President en de Minister van Justitie, waaroratrent wij vertrouwe-
lijk door Mr. werden ingelicht. In deze brief, die geinspireerd is
door de S.G. Mr.Schiff, wordt betoogd dat bij de benandeling van de LIAC-
affaire onvoldoende met de belangen van Buitenlandse Zaken is rekening genou-
den.
De Minister van Justitie heeft hierop gereageerd met de mededeling dat hij de
afhandeling van de zaak een schoolvoorbeeld vindt van een geval waarin met
alle belangen is rekening gehouden en die getuigt van een zeer goede samen-
werking tussen de betrokken instanties. i>e Minister-President heeft de positie
ingenomen dat eventueel een ambtelijke werkgroep moet vaststellen wat er in
de behandeling van de zaak onjuist is geweest.
In dit verband brengt H.BVD een notitie van de BVA ter sprake met een kantte-
kening van HK betreffende de opvang bij de Dienst van , die
zich op 19 mei jl. te 19.30 uur aan ons gebouw vervoegde.
H.BVD meent dat het nuttig is te bezien of nadere regelingen raoeten worden
getroffen t.a.v. personen die zich buiten kantoortijd bij ons gebouw melden,
Hij denkt hierbij in het bijzonder aan een mogelijke defector of iemand die
kenbaar maakt dat hij contacten met inlichtingendiensten onderhoudt.
HK zal deze kwestie samen met de BVA in ogenschouw nemen.

21-5-1969.



AURORA

OCHTENDBJJSPriEKING op vrijdag 2.3 raei 19&9

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.* - H.K4B - H.TD - HK

Afwezig : ——

1. P.G.-vergadering

In de gisteren door H.BVD bijgewoonde PG-vergadering werd uitvoerig gespro-
ken over de studenten-kwestie. H.BVD heeft de aanwezigen aanbevolen aandacht
te schenken aan wat de SVB zelf zegt en publiceert. Voorts heeft hij crop
geattendeerd dat tie BVD-rapportage voornaineli jk botrekking heeft op inciden-
tele gebeurtenissen. H.BVD heeft bevestigd dat Minister Veringa door ons voori
durend op de hoogte is gehouden. £r werd waardering geuit voor net werk van
de BVD.
H.BVD vraagt H.B ook zijn waardering voor het werk in de afgelopen dagen rone!
de bezetting van het Maagdenhuis verricht over te brengen aan de medewerkers
van de afdeling Bf in het bijzonder aan diegenen die hierin een groot aandeel
hadden.
De PG Arnhera, Mr. , bracht een afschrift van een melding van de
ID-Nijmegen ter sprake betreffende de Dienst en de ID bekende figuren. De PG
had de indruk dat het hier een rapportage over een toegestane deraonstratie,
t.w. tegen het Griekse kolonelsbe-.vind, betrof. H.BVD kon heia duidelijic maken
dat dit in genen dele het geval was, doch dat het er in deze ora ging ons crop
te wijzen dat een aantal bekende (extremistische c.q. extreme) figuren bij
de demonstratie aanwezig waren geweest.
In de PG-vergadering kwara nog naar voren dat bij de kwestie van de besetting
van het Maagdenhuis de vraag aan de orde is geweest welke relatie er bestond
tussen de openbare orde en het plegen van strafbare feiten, uibmondend dus
in de vraag of de Justitie bij strafbare feiten die de openbare orde betref-
fen, eigener beweging kan optreden zonder afhankelijk te zijn van de burge-
meester als hoofd van de Politie. Aan de kant van de PG's is raen van meriing
dat de Justitie terzake zelfstandig kan optreden.
De Directeur-Generaal van Politie Kr. Van dijkern vestigde de aandacht van
H.BVD op een advertentie in het Vrije Volk van Hicropex, de Oostdaitse firma
die afluisterapparatuur in de handel brengt. Mr. Van £ijkern wil gaarne v;eten
wat voor soort apparatuur het hier betreft, met name of dit aendapparatuur is.
In dat geval zou op grond van de telegraaf- en telefoonwet kunuen woraen. op-je-
treden. PH.C zal dit bezien. Hij herinnert eraan dat over Micropex en de a.ard
van de apparatuur door deze fircaa in de handel gebracht vragen zijn .jesteld
aan

2. Opvang defectors e.d. (zie ook Aurora dd. 21-5-1969)

H.BVD deelt raede dat de BVA in overleg net HK een instructie aan ds beveili-
gingsbeambten heeft gegeven die grotere waarborgen geeft voor een goede op-
vang van personen die zich buiten de kantooruren aan ons gebouw vervoogen.

V/at het al eerder aangekondigde bezoek van de chsf vnn de European Divison
aangaat, deelt it. BVD mede dat hij dinsdag 27 mei a.s. te 11.00 uur

een inleidend gesprek zal hebben, o.m. over de organisatie bij de Dienst.
Om 11.45 uur worden dan de Aurora-deelnemers bij R.BVD verwracbt voor een korv
nismaking en eventueel gesprek over specifieke punten.

Bezoek aan .Jashington

PH.BVD vertelt het e.e.a. over zijn bezoek en belicht een aantal hoogte p:u>t«
daaruit. Verwezen vvordt naar de notitie die PH.BVD zal opstelle:n.

23-5-1969.



AURORA

OCHTENDBaSPHJSKING op woensdag 28 aei 1969*

Aanwezig: PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.3 - H.KSB - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Vondst bi.1 Zandvoort

PH.C deelt mede dat de Politie Zandvoort op het strand donderdag 22 mei ca.
10 kilo papier, w.o. in het Tsjechisch en Arabisch gestelde stukken, heeft
gevonden. Ons is ora medewerking verzocht om na te gaan of deze stukken van
enige waarde zijn.

2. Dr. Vondeling over Nieuw Links

Dr. Vondeling heeft op 22 mei jl. in Nijmegen zich gekeerd tegen het etandpunt
van een aantal figuren van Nieuw Links, die het niet eens waren met de visie
van Drs. Den Uyl over de bezetting van het Maagdenhuis, zoals in de Kamer naar
voren gebracht. Volgens persberichten (Vrije Volk 23-5 en Algemeen iagblad
27-5) zou hij het openbreken van de kasten in het Maagdenhuis BVD-methodeu
hebben genoemd.
De heer van de RVD heeft H.BVD toegezegd navraag te zullen doen wat
precies door Dr. Vondeling is te berde gebracht. In de uitzending van Nieuws-
poort gisteren om 22.00 uur is dit onderwerp ook aan de orde geweest.
HK heeft de RVD om beschikbaarstelling van de tekst verzocht.

28 mei 1969e
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AURORA

OCHTSND3SSPRSKING van vrijdag 30 mei 1969.

Aanwezig : H.BVD- PH.3VD - HB - PBC - HD - H3 - H.KSB - HTD - HK
Afwezig : ——

1. Holland Signaal

PHC wijat op een bericht in de pers betreffende een Duitas officier
werkzaara bij een logistieke instelling, die sinds enige tijd apoor-
loos is en ten aanzien van wie wordt aangenoraen dat hij naar de DDR
is uitgeweken. Bedoelde officier heeft korte tijd voor zijn verdwij-
nen een bezoek gebracht aan Holland Signaal, in het bezit van een
clearance vanwege de Duitse Arabassade voor geheine zaken.

HD aal hieraan verder aandacht geven.

2. Uitlating Dr. Vondeling (zie ook Aurora dd, 28.5)

H.BVD zegt dat hij nog even wil afwachten wat de heer
terzake heeft gedaan. Deze zou navraag doen bij de perschef van de
Kamerfractie van de P.v.d.A.. Inmiddels is uit de tekst van de uit-
zending van Nieuwspoort gebleken dat de heer Vondeling de aanduiding
"BVD-methoden" heeft gebruikt.
H.BVD stelt zich voor dezer dagen te bealiasen of en op welke wija*
naar aanleiding van de uitlating van Dr. Vondeling moet worden gerea-
geerd.

3« Kommunikater
H.BVD vraagt het oordeel van de Aurora-deelnemers over het "bezet-
tinganummer" mei 1969 afgedrukte zgn. interview net Minister Boernink.
Met H.BVD is men van inening dat een dergelijke publicatie miaplaatst
moet worden geacht. H.BVD heeft het voornemen de redactie van Korarau-
nikater zijn mening kenbaar te maken.

k. Regionale politie-bijeenkomsten

H.BVD woonde twee bijeenkomsten, resp. in Heerlen en in Smaen bij.
De eerstvermelde was weinig geslaagd, de tweede was van beter c«halte.
Naar het oordeel van H.BVD komt dit door het feit dat in de Emraen-
bijeenkoraat een aantal hogere politie-aiabtenaren, o.ra. H.C.v.G.P.'s
van Groningen en Enschede aanwezig waren.
H.BVD gelooft dat met dit soort bijeenkomsten niet moet worden voort-
gegaan.

5» B^overzicht
HB geeft hierna het gebruikelijke overaicht over de activiteiten van
zijn afdeling.

30 mei 1969.
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AUROHA

o-p maandag 2 juni 1969

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

Afwezig : -----

1. Recru'tering Luchtmacht-militair?

PH.C heeft bericht ontvangen dat een korporaal, werkzaata op do
basis Volkel, tijdens een lift die hem door een burger werd aangeboden hat
verzoek kreeg om tegen betaling van / 2.000.— ge^evens oatrent de b&sis te
verstrekken. heeft ons hieromtrent direct geinforroeerd en zal ons van
de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

PH.C wijst erop dat de in Parijs gearresteerde medewerker van de Oostduitse
inlichtingendienst bij ons genoteerd staat als een medewerker
in de oorlog van de Hote Kapelle.

Situatie Antillen

Naar aanleiding van de uitbarsting in tfillemstad op vrijdag 30 mei jl. ie er
gedurende het afgelopen weekend contact jeweest tussen H.BVJ en dhr.
die in vVeert vertoeft en telefonisch tusBen PH.BVD en de VHA.
HB zal contact met de VNA opnenen en deze vragen eventuele ge^evens oiatrant
bemoeienis van bi jvoorbeeld Castro-volfjelingen met de gan^ van zaken aan ona
door te geven.

Holland Signaal (zie ook 30-5-1969)

PH.BVD heeft van Holland Signaal vernoraen dat de Duitse officier geen contac-
ten heeft gehad met personen van wie hij gegevens zou hebben kunnen verkrijijen
liggend buiten het gebied waarvoor hij bij Holland oignaal op bezoek was, t.w.:
radio-apparatuur .
H.D oeent dat het op de weg van Harid ligt om een damage-rapport op te naken.
PH.BVD stelt dat als er van de kant van de afdeling C behoefte bestaat on zich
nader t.a.v. deze zaak te orienteren men zelf contact met Holland Signaal.
eventueel met de Harid, kan zoeken.

5.

H.BVD krijgt morgen beaoek van een tweetal
station-chief in Parijs.

'-medewerkers, w.c. de

2-6-1969.



AURORA

op vjpgnsdaft ** .luni 1969

Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.G - H.D - H.if, - H.KJCB - H.TD - HK

Afwezig :

1, Radio-telefoonverkeer met Hederlandse Antillen

Naar aanleiding van een bericht heeft H.TD laten nagaan of dit
radio-telefoonverkeer gescrambeld plaatsviiidt. Vastgesteld is dat er berichten
in klare taal worden verzonden. H.TD zal bij Marid navraag doen teneinde
preciezere gegevens omtrent het bericht dat aanlaiding wae tot dit onderzoek
te verkrijgen,

2» JRapport over studentenbeweging

PH.BVD maakt melding van de ontvangst van een goed rapport van de afdeling B
over de achtergrond van de studentenbevveging. Het lijkt hern dat wegen aioeten
worden gezocht om dit rapport op een of andere wijze in de publiciteit te
krijgen.

Van de -medewerkers, die gisteren bij hem op bezoek waren, vernam
H.BVD dat voorziea is in de opvolg-ing van de heer Aangewezen.
als hoofd van is de heer , die indertijd samen met clhr.
een bezoek aan de Dienst heeft gebracht. i>e nededeling bieromtrent werd bevos~
tigd door Hoofd . Van werd nog geen bericht

H.BVD vraagt of ter beschikking v/orden gesteld gegevans over de
activiteiten van de consul van Koeweit en het Palestina-comite. De twee

-raedewerkers die bij H.BVD op bezoek waren, zullen hierover volgende
week contact met H.B opneraen.

5- Gesprek met Minister

H.BVD heeft heden een gesprek met de Minister. Hij zal daarbij o.a. rselding
maken van een gesprek dat hij gisteren had met de heren en over
de begroting.

6. Afscheid Hoofd

In aanwezigheid van de Aurora-deelneners 7,al op 1 augustus een afscheids-
bijeenkorast in klein verband plaatsvinden. H.3VD vraagt aan de afdelingshoofden
opgave van deelneraers voor een afscheidsbijeenkomst in groter verband die,
zoals voorlopig bepaald, op ̂ -8-19̂ 9 zal plaatsvinden.

-̂6-1969.



AUttORA

op vrijdag 6 juni 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.J5 - H.KiB - H.TD - HK

Afwezig : — — -

1. Ambassadeur in Hoskou

PH.C krijgt raaandag 9 juni a.s. om 11.00 uur bezoek van de ambassadeur in
Moskou, de heer

2. Cart Actual

PH.C vestigt de aandacht op dit in Boedapest gevestigde cartografische instituut,
dat onder leiding staat van , de bekende figuur uit de Rote Kapelle,
die tijdens de Tweede >/ereldoorlog in Zwitserland opereerde.
Dit instituut riohtte ver^zoeken aan verschillende instanties, o.n. de Dienst
Van Stadsontwikkeling te Rotterdam en riconomische 2akenv ora cartografischr gege-
vens te verkrijgen.
H.BVD meent dat het aanbeveling zou verdienen over deze activitoiten iets in de
publiciteit te brengen.
PH.C zal HK de benodigde gegevens ter beschikking stellen.

3. Studentenbeweging.

Het zwartboek van de ASVA is uitgekoraen. H.B zal laten nagaan wat daarin bo trek-
king hebbend op de BVD voorkorat.
De Volkskrant van heden maakt melding van een motie aangenomen door de ASVA-ver-
gadering betreffende het misbruik raaken door het universiteitsbestuur van per-
soonlijke gegevens van o.a. studenten. Hierbij v/ordt herinnera aan de door ds
rector magnificus in 196? gedane toezegging i.v.m. uc> BVD-
affaire dat zonder overleg geen gegevens aan derden zouden worden verstrekt.
In de vergadering van het PB van de CPN is besloten dat actie-comite* s zullen.
worden gevormd die zich zullen keren tegen de processen inzake lokaalvredobreuk
door de Maagdenhuis-bezetters.
De ASVA zou zelf van plan zijn alle juridische mogelijkheden te benatten ora
deze processen zoveel mogelijk te vertragen. H.B zal de teraake voorhanden zijndp
gegevens bij elkaar laten voegen en deze ter beschikking van Justitie etellen.

4. Veiliflheidsincident iVSU-conferentie

H.D maakt melding van een incident bij deze conferentie, dat zich gisteren
heeft voorgedaan.
Door een tolk-vertaalster is een collega, die werkaaam was voor de Italiaanse
delegatie als niet betrouv.'baar aangexvezen. Hierover is overlej; gepleegd tussen
de Secretaris-Generaal van de V/rlU en de betrokken delegatie, hetgeen tot gevolg
had dat de tolk-vertaalster in kwestie werd teruggetrokken.
H.D hesft de indruk gekregen dat de rnilitaire functionaris, die belast was not
de beveiliging van de conferentie, weinig van beveiligingszaken afweet. Over '.ie
beveiliging is vooraf geen overleg met de Dienst geweest, ondat deze op hetzelfu:
stramien zou plaatsvinden als de Nato-conferentie van enige tijd terug.

5» Veilirhoidsorierzoeken
i?

Een IX-mede-.verker deed gisteren een eigenaardige ervaring op bij een intei-view
met een 35-jarige student (Bouwkunde T.H. Delft) in het kader van een veili£-
heidsonderzoek naar een sollicitant voor de £LDO. Deze v/ilde het intei-view
alleen geven wanneer er twee getuigen bij aanweaig zouden zijn* Hij had ontrent
het al of niet verstrekken van inlichtingen vooraf contact gehad met
prof. , die hern had geadviseerd deae te verstrekken.

- 2 -
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6. Stage-opdrachten

H.E doet een beroep op de afdelingshoofden ora zovesl mogelijk medewerking te var-
lenen bij het soeken van onderwerpen voor stage-opdrachten, die door EO aan sta-
giaires worden gegeven. Verder hoopt hij dat wanneer stagiaires zich bij de af--ie-
lingen vervoegen om gegevens te vragen zij goed zullen worden opgevangen en uat
ook hulp zal worden gegeven bij de beoordeling van de resultaten van de opdrach-
ten.

7. Radio-tele foonverkeer met Antillen (zie ook Aurora ̂ -6-1969)

Nader is H.TD gebleken dat het verkeer in klare taal plaatsvindt, zij het dat
de gespreksdelen op verschillende frequenties worden uitgezonden.
H.BVD veraoekt H.TD een concept-brief aan vice-Minister-President Drs. Bakker op
te stellen, waarin diens aandacht hierop wordt gevestigd.

8. Bespreking met Minister en Secretaris-Generaal

Het volgende kwam o.m. op 5-6-1969 aan de orde:

- Dr. Vondeling: De Minister zal deze n.a.v. diens uitlating aanspreken.

- Begeling veiligheidsonderzoek en art. 97b: bespreking hierover in de
voor de Rijksdienst is nader vastgesteld op 16 juni. H.BVD heeft goede hoop
dat de voortgang van deze zaak zodanig is dat de Minister hierover in de t-'v'J.
het nodige kan mededelen.

- Afluisterwetgeving: De Minister gaat ermede accoord dat wij t.a.v. afluistsr-
acties ook op het systeem van de bijzondere last overgaan i.p.v, de tot n\ to
gevolgde aanwijzingen-procedure.

9» I «D. -Amsterdam

In het gesprek dat H.BVD gisteren met Hoofdconimissaris had is hot volyer.d«
besloten:
De groep-IJzerman wordt niet ingevoegd bij de ID, maar blijft als infor;natie-
groep betreffende de openbare orde bestaan. De groep wordt gesteld onder lerdirif
van de heer , die daarnaast ook leiding gee ft aan de ID.

10. Zuid-Afrika

H.BVD heeft heden een gesprek met de Zuidafrikaanse-ambassadeur over het a^inge-
kondigde bezoek van een Zuidafrikaanse generaal, die bemoeienis zou hebben net
Cl-aangelegenheden. Deze aankondiging was gedaan aan de Adrairaal en via
Hoofd Marid en Hoofd MID bij H.BVD terecht gekomen.

11. Verlof

PH.BVD brengt i.v.m. de moeilijkheden die bij de afd. C zijn ontstaan bij
verlofaanvragen nog eens onder de aandacht van de afdelingshoofden dat tijdans
vacanties een redelijke bezetting in de afdelingen dient te v/orden gehandhaa.id.
Zo zullen bijvoorbeeld in de secties het sectiehoofd of diens plaatsvervanger
aanwezig dienen te zijn.

12. Agenda

H.BVD is de volgende week, m.u.v. donderdagmiddag, afwezig.
Voorafgaande aan zijn vacantie, die 18 juni aanvangt en 11 juli eindigt, zal
hij dan maandag 16 en dinsdag 1? juni nog aanwezig zijn.

6-6-1969.



AUR03A

OCHT£NDBS3PR£KING op Hnaandag 9 .1uni 1969

Aanwezig: PH.BVB - H.B - PH.C - H.D - H.ti - H.TD - K/D

Afwezig : H.BVD - H.KEB - HK

Anti-NAVO-aktie

H.B doet enige mededelingen over nader bekend geworden SVB-plannen. De bekende
brochure zal omstreeks juli gereed zijn en o«a. een hoofdstuk bevatten over
konkrete aktiemogelijkheden. In September zal met de aktie worden gestart. Op
het programna staan o.ra. inschakeling van het onderwijsfront, het raaken van een
film, het uitgeven van een krant en tenslotte de grote Internationale couferen-
tie over de NAVO in een centraal gelegen plaats in Nederland.
Gesproken wordt over een mogelijkheid om in de publiciteit te brengen dat de
directieven voor de aktie afkorastig zijn van achter het IJzeren Gordijn (Praag).
H.B merkt op dat momenteel gewerkt wordt aan de opstelling van een historisch
overzicht over de ontwikkelingen in de planning van deze aktie.

9-6-1969,



AURORA

OCHT^NDBjJSPRICKING op woensdag 11 juni 1969

Aanwezig: PH.BVD - H.B - PH.C - H..3 - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD - H.D - H.KEB

1. De Telegraaf dd« 11-6-1969 over bedrijfsspionage

Ter sprake komt een in De Telegraaf-stijl geschreven verhaal "DDR tracht
Nederlandse zakenlieden tot bedrijfsspionage te dwingen". Hen zou de indruk
kunnen krijgen dat dit artikel door one is geinspireerd, het^een niet het
geval is. (Waarechijnlijk zijn de gegevens van dit artikel afkomstig van
De Telegraaf-journalist en van , een handelaar in hengel-
sportartikelen met contfiCcten in de DDR.)

2. Ambassadeur Moskou

Bij een gesprek dat PH.C met de ambassadeur had is gebleken dat men op de
ambassade via een Russische kracht wel schoenwerk in reparatie geeft en dat
soras ook meubelreparaties buiten de deur plaatsvinden.

3. Affaire

PH.C is gebleken dat deze in Parijs gearresteerde Oostduitse a;;ent in relatie
heeft gestaan met ., een raedewerker van de Franse vredesbewegin^, die ook
contacten in Nederland onderhield. Hierover is indertijd correspondentie aet

gevoerd, waarbij de aandacht op de persoon van v/erd gevestigd,
zij het dat deze ons alleen onder schuilnamen werd aangeduid.
PH.C heeft nadere inlichtingen aan gevraagd, omdat men overweegt een
gesprek te voeren met een persoon, waarmede in Nederland in verbinding
stond.

Cart Actual (zie Aurora dd. 6-6-1969)

PH.C heeft hierover contact gehad met de heer , voorlicntingsanfote-iaar
bij de Geraeente iiotterdan. Deze schrijft als free-lance journalist wel eans
artikelen voor Elsevier. PH.C heeft hem gezegd er geen beznaar tegen te hebben,
dat hij over de activiteiten van het instituut van dhr. in ilsevier iets
zou schrijven.
Wij behoeven dus in deze zelf niets te onderneraen.

11-6-1969.



AURORA

OCHTBNDBSSPREKING op vrijdag 13 .1uni 1969

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

Afwezig : H.BVD - H.KiSB

1. Veiligheidsincident WEU-conferentie (zie ook Aurora dd. 6-6-1969)

Dhr. , vertegennroordiger van Buitenlandse Zaken in het
CVIN, bracht dit incident gisteren in de bijeenkomst van het CVIN ter sprake.
Hij vertelde dat Minister Luns zich persoonlijk met het incident heeft be-
moeid en deed aan H.B het verzoek of wij lets kunnen doen om de precieze toe-
dracht te achterhalen.
H.D zal dit bezien.
Hij vertelt hierop het e.e.a. omtrent de verantwoordelijkheden voor dergelijke
conferenties. ifien bijzondere moeilijkheid is dat de betreffende tolke een be-
paalde delegatie terzijde stond t.a.v. talen, i.e. de Italiaanse, die niet tot
de officiele talen van de WEU behoren.
Het is onduidelijk of van de kant van het WEU-secretariaat voldoende aandacht
is beateed aan de vraag of zij een clearance bezat.
H.D heeft de Italiaanse dienst die de zaak aangaat om informatics verzocht.

2* S.J.-pamflet

H.B vestigt de aandacht op een pamflet van de S.J., uitgegeven naar aanlei-
ding van de veroordeling van de S.J.-secretaris door Mr. , politierechter
te Amsterdam. Daarin wordt opgeroepen tot subversieve activiteiten. Volgens
informatics van de afdeling B zou men bij de S.J. doende zijn een knokploeg op
te richten.
PH.BVD vestigt de aandacht op een bericht in De Telegraaf van heden omtrent do
rel van gisterenavond in Amsterdam bij het Maagdenhuis. Hierin wordt gcsprokeu
over het gebruik door de S.J. van plastiekbommen.

3» Spionâ ezaak in de Bondsrepubliek

De Koninklijke Marechaussee berichtte ons dat op 19 mei jl» in Bonn gearres-
teerd is , werkzaam als Presse-referent voor een semi-overheidsdien-st
in Bonn. Bij huiszoeking werd een bedrijfsklare zendapparatuur gevonden en vele
kaarten, o.a. van Amsterdam en Rotterdam. De gearresteerde heeft verklaard
officier van het HfS te zijn.

4. De Telegraaf en bedrijfsspionage (zie ook Aurora dd. 11-6-1969)

H.E deelt mede dat zich telefonisch naar aanleiding van dit artikel met ons in
verbinding. heeft gesteld de bekende Max Lewin. Max Lewin was door Do Telegraaf,
gezien zijn contacten met Oost-Duitsland, om commentaar gevraagd en daarover
was het e.e.a. afgedrukt. Lewin vond dat hij onjuist was geciteerd. Hij wild*
met ons praten omdat hij e.e.a. rechtgezet wilde hebben.
Door £ IX-'.V is hem gezegd dat hij zich het beste tot De Telegraaf kon wenden
of anders tot de Politic, wanneer hij zich beledigd acht.
PH.BVD stemt met de aanwezigen in dat wij ten aanzien van betrokkene niet
nader zullen reageren.

13-6-1969.



AURORA

OCHT3KD33SPR3KIHG op taaandag 16 juni 1969

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

1. Veiligheidsincident ;'/SU~conferentie (zie ook AURORA d.d. 13-6)

H.D heeft een rapport van de MID over deze zaak ontvangen. Er worden vrijwel
geen gegevens in vermeld over het incident.
De heer van de MID heeft meegedeeld weinis neiging te hebben om de
zaak te onderzoeken, omdat men van nilitaire zijde meent geen verantwoorde-
lijkheid in deze te dragen,
H.D zal het rapport aan H.BVD voorleggen. H.BVD stemt er bij voorbaat mee in
dat H.D over de kwestie contact opneerat met de Kolonel •

'/

2. Ombudsman

PH.BVD oatving mededeling van Mr. Mijnlieff als loco-S.G., dat de Minister
accoord is met het advies over de Ombudsman uitgebracht. Aangezien niet duide-
lijk is wat dit advies precies inboudt t.a.v. stukken de veiligheid van de
Staat betreffende, zal HK hierover nadere infornaaties vragen bij de heer

van Binnenlands Bestuur.

PH.C doet mededeling omtrent een verzoek ontvangen van om inlich-
tingen over $ een zakenman die contacten onderhoudt raet de Russische
inlichtingendienst,

k, Nota Be&rvloeding

Tijdens de vergadering ontvangt H.BVD mededeling van Minister Beernink dat
het gesprek hierover met de Minister President morgen te 9«15 uur zal plwats-
vinden. H.B zal H.BVD naar deze bijeenkomst vergezellen»

5. Bijeenkomst Scandina'/ische diensten

H.BVD vertelt het e.e.a. over deze bijeenkomst in Bodfi waaraan hij op 9 en
10 juni deelnanu Hoofd en hoofd waren niet aanv/ezig. K.3VD
voerde een waardevol gesprek met het hoofd van de Finse dienst. In voorkomends
gevallen is de raogelijkheid voor direct contact met deze dienst geopend,
Verwezen wordt verder naar het verslag dat H.BVD zal opnaken.

6» Veiliplieidsbureau E.G.

Op weg naar Luxemburg had H.BVD een gefsprek rnot de heer . Deze heeft het
gevoel dat ^etfe door het geval van er ssear tekeiiing komt in de
positie van zijn bure^rf*, De heer die hierover al reeds contact heeft
met de heer : Cabinets chef van sal eerstdae.gs
een gesprek met de hesr _• hebben»

?• Bijeenkoast. Benolux-hoofden

In de vrijdeg gehouder: bijeenkotast kr.'aci aan de orde de kwestie van de positie
van de vakbeneging in de Suropese Gemeonsohap. H.BVD wil h±*:rov*>r binnankort
samen met H.B een gesprek hebbea .-not de heer , voorzittsr van de onlan^s
opserichte Federatie van de JDuropese Vakbawegiug. Verder hernieuwJo n.EVD de
kennisaakins ^et rie heer , de niouwe chef van , r'ie als aoclanir; ti^nc:--
lijk is benoamd i.v.ra« de inrjewikkalde benoemingfproceciare di^ t.a.v« aerjj«-
lijke functiec in Balgie bestaat.

1? juni 19&9.



AUSOHA

OCHTSND35SPR3KING van woensdas 18 juni 1969.

Aanwezig : PH.3VD - H B - H C - H D - H B - HTD - HK
Afwezig : H.BVD - H.KEB

1. Nota BeSCnyloeding

Set gesprek hierover met de Minister-President en de Ministers
Beernink en Den Tcom heeft geresulteerd in het verzoek van de
Minister-President het stuk a.s. vrijdag tijdens de Ministerraa-i-
bijeenkoraat t'er beschikking te stellen van alie Ministers die !iet
nog niet in nun bezit hebben. Zij kunnen dit dan in het wsek&nd
lezec, waarna het onderwerp van geswrek zal aijn in een Ministerraiu1!-
zitting.

2. Situatie universiteiten

Bij de drie ministers bleek bijzondere belangstellinc voor o/isft
-wet«nscha.p omtrent de gebeurtenissen in de univer.3itaire v?erei<2»
Ket rapport van de afdeling 3 "Achtergrond onrust ntudenteniverslri".
werd bijzonder geapprecieerd. Het zal aan alle ministers, die hst
nog niet hebben, en aaii de Kamercommissie wordeu gezonden. De Minis-
ters verzochten ook informatics te raogen krijsen over ontwikkel.?.»eeri
in het buitenland.

Begroting

Op de valreep van zijn verlof had ff.BYD een gesprek met do
ris-Genei*aal van Pip.ancicn, fie heer . Deze had kenboar J:G-
maakt enige bezwareu ten aanzden van de begroting te hebben, dooh
deze bleken na het gesprek fee zijn verdwenen»

Opbudsman (aie ook Aurora van 16.6.69)

PH. 3VD deelt mede welke nadere informatie hierover door HK \-rerd vr
kregen. Verv;ezen wordt naar de desbetreffende notitie.

18 juni 1969.



AURORA

OCHTJ-INDBSSPRBKING op vri.ldag 20 .1uni 1969

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

Afwezig : H.BVD - H.KSB

1, Bijeenkomst Kameroomaiseie

HK deelt mede dat op 3 juli a.s. een bijeenkomst met de Kamercommissie zal
zijn.
Agendapunten: voortgang regeling antecedentenonderzoek en

net karakter van het Haandoverzicht.
t

Beide punten voorgesteld door Ore. Den Uyl. Aangenomen wordt dat het laatst-
verraelde punt verband houdt met een al eerder gestelde vraag van Drs. Den Uyl
of de BVD zich wel terecht met de daarin vermelde zaken bezighoudt*
Hierbij wordt onzerzijds in het bijzonder gedacht aan het BFA-gedeelte van
het Maandoverzicht.

2» S1 tuat i e Curag ao . ......... ....: . - . . . . - • . -

H.B doet mededeling van oen van afkorastig bericht omtrent het bestaan
op Cura?ao van een support-groep, die bemoeienis zou hebben met het verlenen
van materiele hulp aan het "strijdende gedeelte" van de Venezolaanse commu-
nistische partij. Bij de woelingen op Curasao zouden vijf van de zeven leden
van deze support-groep in verband met deelneming aan de onlusten zijn gearres-
teerd.
De VNA ia om commentaar ten aanzien van dit bericht verzocht. .

HK doet mededeling van contact met Mr. van Justitie naar aanlei-
ding van een brief die aan Prins Bernhard heeft gezonden. In deze
brief stelt hij dat hij inlichtingen heeft verstrekt omtrent de Cubaanse am-
bassade. HK zal over deze kwestie contact opnemen met Mr.Kolkert. Verwazen
wordt naar de notitie van HK dd. 20-6-1969.

Bezoek

Dit zal plaatsvinden op 25 juni a.s.. Te 10.30 uur wordt hij ontvangen door
PH.BVD. Gedurende de morgenuren wordt hij opgevangen door H.B, des middags
door H.C. Er wordt een lunch aangeboden waaraaa dhr. , PH.BVD, H.B en
H.C zullen deelnenen.

Zuidafrikaanse MID

H.D deelt mede dat hij met twee medewerkers van de Zuidafrikaanse MID een ge-
sprek heeft gevoerd, dat plezierig verliep. Men toonde belangstelling voor de
regeling betreffende het veiligheidsonderzoek*

20-6-1969.



AURORA

OCHTaNDB£SPR£KING op woenedag 25 Juni 1969

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

Afwezig : H.BVD - H.KEB

1.

2.

H.B vertelt het e.e.a. over hulp die aan werd verleend bij pogin^ea
van deze dienst om een relatie die moeilijkheden had met het uitvoeren van
een bepaalde opdracht en die in Nederland vertoefde, te bewegen weer near zi.-jc.
land van herkomst terug te keren. De verleende hulp en de door de
medewerkers, die naar Nederland kwamen, aangewende pogingen, hebbeu Kucces
opgeleverd.

In verband met de door aan Prins Bernhord gezonden brief, vaarin hi.'.
melding maakt van door hem verricht inlichtingenwerk, werd door HK op 23-6-'69
met Mr.Kolkert gesproken.
HK vertelt hierover het een en ander. Verwezen wordt naar de desbetreffende
notitie*

Bijeenkoast Kamercommissie

In verband met de op 3 juli a.s. vastgestelde bijeenkomst mot ds Kamercommi-;-
sie, had HK gisteren een gesprek met de Minister en vervolgens met Mr. ,
Besloten werd door de Minister aan de Kamercommissie de ontwerp-beocnikidr.p-
ex art. 8 ARAB, die 20-6-1969 in de Raad voor de Rijksdienst werd basprokvii,
toe te zenden. Verder wordt verwezen naar de notitie van UK over bside gt--
sprekken*

Prof. Sizoo

H.D vestigt de aandacht op een interview in het Algemeen Haadeloblad dd.
2̂ -6-1969 met Prof. Sizoo, president-directeur van de V.U. over de Bituacie
in de universiteit.
H.D vraagt zich af of een gesprek met prof. Sizoo om hem het een en andc?
over de achtergronden van de studentenactiviteiten meda te delen niet nuttig
zou zijn. PH.BVD meent dat het niet gemakkelijk is een weg te vinden dit te
entameren en dat het overigens de vraag is of prof. Sizoo dit op prijo sal
stellen.

25-6-1969.



AURORA

OCHTENDBJD3PR INKING op vrijdaf; 2? .1uni 1969»

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

1_, Oostduitae inlichtingendienst

H.C vertelt het e.e.a. over de aamvervingsmethoden van het VfK n.a.v.
een geval van een jongeraan die naar Oost-Duitsland had geschreven om
foto's van schepen te verkrijgen, Naar voren komt de vraag of het ni»t
wrenselijk zou zijn van tijd tot tijd over deze Oost-Duitse aamver-
vingaraethoden iata in de publiciteit te brengen opdat betrokksr.en,
gewaarschuwd zijnde, mededelingen zullen doen aan de BVD of de politie,
PH.BVD raeent dat dit moet geschieden.

2. MID

H.D deelt mede dat de Kolonel binnenkort tot Generaal sal
worden bevorderd en dat hij dan een nieuwe beatemming zal krijgen,

en

De heer , met wie wij geregeld contact hebben, ia benoe.nct
tot Secretaris-Generaal van dit Ministerie.

jf, Nato Security Directorate

PH.BVD deelt mede dat de heer op 22 juni j.l, ia overleden*

H.B deelt mede dat het bezoek van de heer succeavol is var-
lopen. Er vond een nuttige uitwisseling van gegevens plaats o.ra,
over de invloed van de .Vereld Vredesraad t.a.v, de oprichting van
pro-Palestina bewegingen in verachillende Suropese landen.

2? juni 1969.



•aandag 30-6-1969: Qeen bijzonderheden.


