
AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2 juli 1969

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

Afwezig : H.BVD

1, Ontwerp-beschikking antecedentenonderzoek (Zie ook Aurora dd, 25-6-1969)

HK ontving bet verslag van de vergadering van de Raad voor de Rijksdienat
van 20-6-1969« waarin deze beschikking werd besproken. De Raad ging met de
beschikking accoord op voorwaarde dat tussen de Ministers Beernink, Polak en
Den Toom overeenstemming zou worden bereikt in verband met de door
Minister Den Toom naar voren gebrachte bezwaren. Deze kwamen hierop neer,
dat hij niet kon inetemmen met het feit dat in de beschikking is vastgelegd
dat de sollicitant, wanneer diens afwijzing op grond van de uitkomsten van
het veiligheidsonderzoek wordt overvogen, mededeling krijgt van de aard van
de tegen hem gerezen bedenkingen.
De Raad ging accoord met de voorgestelde wijziging van art. 97b; het laten
vervallen van het tweede lid*

2. Talenpracticum

PH.B vestigt de aandacht van de afdelingshoofden op de circulaire hierover
van EO dd. 27-6-1969. Hij verzoekt hen zo mogelijk per omgaande mededeling
te doen omtrent de medewerkers die zij voor de eerstvolgende cursussen in
aanmerking willen brengen.

2 juli 1969.



AURORA

OCHTENDBSSPRiSKING op vrijdag 4 .juli 1969

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

Afwezig : H.BVD - PH.E

1. Bezoek aan OSI

H.C en H.TD vertellen het e.e.a. over het bezoek dat zij gieteren aan OSI
in Wiesbaden brachten.

/

2* Kamercommissie

HK doet een summier verslag van het besprokene in de gisteren gehouden ver-
gadering met de Kamercommissie.

. H.BVD zal na terugkomst van verlof zelf het aldaar besprokene over het
Maandoverzicht met de afdeling B opnemen.
Verwezen wordt naar het verslag dat HK van de bijeenkomst heeft gemaakt.

-̂7-1969.



AURORA

OCHTENDBaaPRSKIHG OP maandag 7 .lull 1969

Aanweaig : PH.BVD - BV - HC - HD - PHE - H.KEB - H.TD - KD

Afwezig : H.BVD - HK

1, Beschadigingen van Spaanse Aobassadegebouwen.

Naar aanleiding van persberichten betreffende beschadigingen van
gebouwen va'n Spaanse vertegenwoordigingen in het buitenland, ver-
zoekt PH.BVD de daarvoor in aanmerking koraende politieinstanties
op eon en ander te attenderen.

2. _

PH.BVD maakt melding van de ontvangst van een bedankbrief voor de
aasistentie aan de bezoekers van verleend.

3.

PH.BVD beveelt de lezing aan van het zeer interessante rapport van
een Canadese Royal Commission over de veiligheidsdienst. Het
voorstel de veiligheidsdienst los te maken van de R.C.M.P. is
door mr. afgewezen. H.K3B zal trachten nog enkele exerapln-
ren van het rapport te verkrijgen.

7 juli 1969.



AURORA

OCHTENDBESPHSKING op woensdag 9 juli 1969.

Aanwezig: PH.BVD - BV - HC - HD - PH£ - HKEB - HTD - KD

Afwezig : H.BVD - HK

1.

In verband met het heden verwachte bezoek ran de heren
en van aan de Dienst vraagt HK3B of er nog bepaalde
onderwerpen zijn welke men besproken wenst te zien. Opgemerkt
wordt dat nog nooit geantwoord heeft op onze vragen be-
treffende

2.

HC deelt mede dat Sen nacht door de Sotterdanse Genaeente-
politie is vastgehouden wegens het besturen van een auto "onder

• 'invloed". Hij is uitvoerig verhoord, allerlei politie-autoritei-
ten en zelfs de O.v.J. zijn er aan te pas gekomen, maar de I.D.
bleek niet te zijn ingelicht.
Opgemerkt wordt, dat dit het zoveelste geval is, v/aarin men ver-
zuimt de I.D. te waarschuwen. Dit ondanks het feit dat er onzer-
zijds (o.a. via EO en op bijeenkomsten met de korpschefs) steeds
wordt aangedrongen bij het onderzoek naar dergelijke incidenten
ook de I.D. te betrekken.

3. Ordeverstoringen

PH.BVD deelt mede dat hij werd opgebeld door Mr. (Juetitie)
met het verzoek om voorlichting over govoerde en nog te verwach-
ten acties, zulks ten behoeve van de in September a.s. te houdon
bijeenkomst met P.G.'s en hoofden van de Parketten waarop men
wil trachten een bepaalde lijn te krijgen in het vervolgingsbe-
leid betreffende delicten tegen de openbare orde.

k. Vrijdag 11 juli 1969 zal geen Aurora-bijeenkorast worden gehouden.

9 juli 1969.





AUKORA

OCHTEHDBgSPH.aKING op maandag 14 juli 1969

Aanwezig: H.BVD -BY - H.C - H.D - PH.E - H.KSB - B.TD - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1, Kamerovertredingen

Naar aanleiding van het BVA-rapport over de maand juni vraagt H.BVD de afdelings-
hoofden de overtreders aan hun verplichtingen te herinneren en ook overigens de
beveiligingszin bij het personeel levendig te houden.

2.

H.KEB doet enige mededelingen over het bezoek van en . Het
verhoor van is nog niet beeindigd. Wij krijgen t.z.t. de case-history*

3« Vaste CommisBie (bijeenkomst van 3 juli

H.BVD geeft een overzicht van de bezwaren die in de bijeenkomst van 3 juli JL
tegen de inhoud en het karakter van de rapportage werden naar voren ge-
bracht (zie punt 3 verslag HK dd. 8 juli 1969). De Minister heeft reeds toe-
gezegd dat het HO zal veranderen. Het overleg over dit punt zal op de bij-
eenkomst van 9 September a.s. worden voortgezet. Verzocht werd voor
9 September geen HO meer te doen verschijnen. BV zal het juni-nummer, dat
nog niet verzonden is, aan H.BVD voorleggen. H.BVD zal nog deze week met de
Minister spreken en daarna bepalen hoe de verdere gang van zaken zal zijn.

k • 2£5£lii--:'-E§_d£*££ed£Bi®2on<**rzoc££n
In de bijeenkomst is uitvoerig over deze ontwerp-Beschikking gesproken.
(Zie punt 2 verslag HK dd. 8 juli 1969)* In de bijeenkomst van 9 September
zal hierop worden teruggekomen.

Agenda H.BVD

In verband met de bijeenkomst van de Vaste Commissie op 9 September a.s. wil
H.BVD trachten de bijeenkomst van het Nato Special Committee die op 9 en 10
September ge houden zou worden, naar 10 en 11 September te verschuiven. H.KEB zal
de nodige concept-brieven aan H.BVD voorleggen.

l<f juli 1969.



AURORA

OCHTEHDBESPRgKING op woensdag 16 Juli 1969

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

Afwezig : PH.BVD - HK

1.

BV vestigt de aandacht op de aankomst h.t.l. van 'de Duitser
volgens de liaison tussen de SDS en de "Zwarte Panters" in Araerika.

zal tien dagen in Nederland blijven en logeert op hetzelfde adres
in Amsterdam waar indertijd ook zijn intrek nan.
H.BVD verzoekt de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, w.o. ook
Q«0. en V.t in te licHten.

2* Onderzoeken voor onbekende opdrachtgevera

De Gerneentepolitie van Haarlem rapporteerde ons dat een onbekende informatics
inwon t.a.v. de Nederlandse chauffeur van het Nederlandse Consulaat-Generaal
in Berlijn. Het betreft hier geen onderzoek op last van een Nederlandse
instantie.
Daar ons reeds eerder berichten over dergelijke onderzoeken bereikten en met
de mogelijkheid rekening wordt gehouden dat een vreemde inlichtingendienst
hierin de hand heeft, verzoekt H.BVD de behandeling van deze gevallen bij de
sectie CA te centraliseren. CA kan dan eventueel de daarvoor in aanmerking
komende landen-desk bij het onderzoek betrekken.

3. Afscheid Mr.

H.BVD deelt mede dat het afscheidsdiner op vrijdag 1 august us a.s. in
".Reigerhof" te Schipluiden is gesteld. De afdelingschefs met hun dames worden
daar verwacht. Het vervoer - ook van de Amerikanen - zal door de Dienst wor-
den verzorgd.
Op maandag k august us geeft H.BVD een afscheidscocktail te zijnen huize voor
degenen van de Dienst die regelmatig contact met Mr. hadden en niet bij
het afscheidsdiner aanwezig zullen zijn. Ook de heren ' -, ,

en zullen worden uitgenodigd. De lijst van de uit te nodigen
personeelsleden zal op Aurora van vrijdag a.s. eventueel worden aangevuld.

MID

H.BVD deelt mede van Kolonel ~ vernomen te hebben dat deze op
15 augustus a.s. zijn functie als chef MID zal neerleggen. De lt.~kolonel

zal voorlopig als waarnemend Hoofd MID optreden.

5. VWA

H.BVD deelt mede dat de VNA de situatie in de Nederlandse An ti lien somber
inziet en hij vraagt zich af of het niet op onze weg ligt de Regering te
informer en. De detachering van de beer zal op verzoek van de VNA
met een maand worden verlengd. Dit met goedvinden van de heer ; wel
zal zijn gezin naar Nederland terugkeren.

16-7-1969.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdaE 18 .lull 1969

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

1, Ontwerp-Beschikking Antecedentenonderzoeken

H.BVD deelt mede dat blijkens de informatie waarover wij thans be-
schikken de Ontwerp-Beschikking nauwelijks ter sprake is geweest in de
gisteren gehouden Bijeenkomst van de Centrale Commissie voor Georgani-
eeerd Overleg in Ambtenarenzaken, De kwestie werd verwezen naar de
werkgroep Overige'Algemene Rechtspositieregeling (O.A.R.) die waar-
schijnlijk niet voor medio augustus bijeenkomen zal«

2.

H.KEB deelt mede dat de in Londen gestationeerde vertegem/oordiger,
Mr. , dinsdag 22 juli a.s. een afscheidsbezoek aan de Dienst zal
brengen en verzoekt degenen die de heer dan willen ontmoeten,
zich met hem (H.KEB) in verbinding te stellen.

18 juli 1969.



AURORA

Ochtendbespreking op maandag 21 .1uli 1969*

Aanwezig : H.BVD - BV - HC - HD - PHE - HKEB - HTD - KD

Afwezig : PH.BVD - HK

1* . -document "Justizkampagne des SDS"

H.BVD merkt op dat de inhoud van dit document, dat ons
op verzoek ter voorlichting ran de Nederlandse Justitie toezond,
zeer interessant is* Hij vraagt zich echter af of wij het stuk
nu zondef meer mogen vermenigvuldigen en copieen ervan aan
Mr* kunnen zenden voor distributie onder de P.G.'s.
BV zal zekerheidshalve 's uitdrukkelijk consent vragen.

2. Bespreking H.BVD met de Minister

H.BVD deelt mode in de namiddag een bespreking met de Minister
te hebben en vraagt de aanwezigen punten die eventueel voor
bespreking in aanmerking koment hem voordien te willen voor-
leggen.

21 juli 1969.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 23 .lull 1969

Aanwezig : H.BVD - BV - HC - HD - PHE - HKEB - HTD - KD

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Bespreking H.BVI) met Minister en S.G. dd. 21 juli 19&9*

Naar aanleiding van deze bespreking deelt H.BVD het volgende mede:

a. De door de Minister in de bijeenkomst met de Vaste Kamercommissie
toegezegde wijzigingen in de ontwerp-Beschikking Antecedentenonder-
zoeken zulle^ door de S.G. ter kennis van O.P. worden gebracht.

b. De Minister gaat ermee accoord dat HK eventueel aanwezig is op de
_ vergadering van de werkgroep uit de Commissie voor Georganiseerd

Overleg die op 22.8.1969 de ontwerp-Beschikking zal behandelen, maar
HK dient niet te antwoorden op vragen die de werkwijze van de BVD
betreffen. De Minister bleek van oordeel dat het G.O. dat zich al-
leen bezig houdt met de rechtsbescherraing van de ambtenaren, nauwe-
lijks recht van spreken heeft omdat het hier in hoofdzaak personen
betreft die nog geen arobtenaren zijn.

c. Defensie handhaaft de bezwaren tegen de informatie van de afgewezen
sollicitant. Minister Beernink heeft geadviseerd een sollicitant
uit wiens ingevuld formulier blijkt dat hij farailieleden achter het
IJ.Go heeft, zonder meer af te wijzenj het kotnt dan niet eens tot
een veiligheidsonderzoek. Minister Den Toom heeft er echter bezwaar
tegen de diverse selectiecomraissies van een dergelijke instructie
te voorzien.

d. Defensie blijft crop staan dat bij veiligheidsonderzoeken voor De-
fensie wordt gelet op eventuele relaties met organisaties en groepe-
ringen, die beogen de gevechtswaarde en/of het moreel van de eigen
en bondgenootschappelijke strijdkrachten te ondermijnen. De Minister

— heeft zich, op ons advies, op het standpunt gesteld dat de BVD ten
aanzien van deze organisaties en groeperingen - voor zover deze niet
als extremistisch worden beschouwd - geen taak heeft en dus geen
gegevens verzamelt, en dat hetzelfde geldt voor de politieverbindin-
gen. Minister Den Toom heeft nu onze Minister in een brief van
3 juli 1969 medegedeeld deze aangelegenheid in de Commissie te
zullen brengen. Minister Beernink zal naar aanleiding van deze brief
niets doen. Defensie moet zijn standpunt dan maar in de Commissie

trachten waar te maken.
De Minister wil wel bij gelegenheid in de Raad voor de Rijksdienst
erop wijzen dat de BVD ten aanzien van de niet-extremistische groe-
peringen niet over registraties ten behoeve van het antecedenten-
onderzoek beschikt.

e. De regering zal bij de invoering van de nieuwe regeling van het ante-
cedentenonderzoek duidelijk verklaren dat een ondemocratische gezind-
heid een beletsel blijft vormen voor aanstelling in vertrouwenc-
functies. Minister Den Toosi blijkt er niets voor to voelen om aan-
sluitend op die verklaring formeel te stellen dat bij beoordeling
voor tewerkstelling bij Defensie ook gelet zal worden op pacifisti-
sche en anti-militaristische gezindheid.

- 2 -



- 2 -

f. De Minister zal zich door Admiraal doen informeren over de stand
van zaken bij de vaststelling van de functielijsten voor de diverse
Ministeries.

g. Met de distributie van net Maandoverzicht zal nog worden doorgegaan
tot het einde van dit jaar. Voordien zal worden nagegaan welke wij-
zigingen in de vorm en/of de distributie zullen worden aangebracht.
Het juni-nummer zal door de Minister aan de Vaste Commissie worden
aangeboden met een begeleidend schrijven waarin het bovenstaande
wordt raedegedeeld.

h. Wat de VNA betreft zal de Minister niets ondernemen. Hij stelt er
wel prijs op zelf over nieuwe ontwikkelingen te worden geinformeerd.
De Minister gaat accoord met de verlenging van de detachering van de
heer »

i. De Commissie- heeft geen aandacht geschonken aan eventuele
pogingen om het regeringscentrum te bezetten. De Minister acht het
wel gewenst dit onderwerp te bestuderen alvorens besluiten te nemen
over de aanbevelingen van het door deze Commissie uitgebrachte rap-
port.

j. Het BVD-rapport over voorbereide anti-Navo-activiteiten is met waar-
dering ontvangen; met name Minister Luns en Mr, Mijnlieff blijken
zeer geinteresseerd te zijn. De Minister wil de inhoud van het rap»
port met burgemeester Samkalden bespreken omdat deze gereserveerd
staat tegenover BVD-activiteiten op dit terrein, maar anderzijds door
zijn Hoofdcommissaris onvoldoende wordt geinformeerd.

k. Het is de bedoeling de kwestie van de toekenning van de bevoegdheden
uit de Enquetewet aan de Vaste Commissie te bespreken in de bijeen-
komst met deze Commissie van 9 September a.s. Aan HK zal verzocht
worden met Mr, overleg te plegen voor de plaatsing van dit
punt op de agenda.

2, Medenemen van stukken buiten de gebouwen.

H,BVD ontving van de BVA een rapport over dit onderv/erp. Het blijkt dat
bij het merendeel van de afdelingen de basis is gelegd voor een juiste
controle op mede te nemen stukken. Enkele tekortkomingen werden gesig-
naleerd bij de afdelingen E, KEB en bij het KA-secretariaat. H.BVD ver-
zoekt de betrokken aanwezigen de nodige voorzieningen te treffen. H.BVD
zal met HB en HC nog nader bespreken of het aantal "gemachtigden" kan
worden teruggebracht.

23 juli 1969o



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 juli

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - PHE - HKEB - HID - KD

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Rapport anti-NAVO-activiteiten (pt. 1 Aurora 2? juli 1969)

In antwoord op gestelde vragen merkt H.BVD op dat hij de Minister
heeft uiteehgezet waarom het BVD-rapport niet aan de Burgemeester
en de H.C.v*P. van Amsterdam werd toegezonden.
Het rapport gaat in hoofdzaak over voorgenomen activiteiten. H.BVD
heeft de Minister verzekerd dat wij de autoriteiten in Amsterdam,
evenals die in andere betrokken gemeenten, terstond zullen inlich-
ten wanneer ons inlichtingen bereiken met details over op handen
zijnde acties. Dezelfde verzekering heeft H.BVD ook aan mr. Mijn-
lieff gegeven toen deze telefonisch informeerde in hoeverre Amster-
dam reeds was ingelicht.

2. CVIN

H.BVD doet enige mededelingen over de door hem op 2̂  juli bijge-
woonde bijeenkorast. Naar aanleiding daarvan wordt gesproken over
het feit dat voor de BVD van belang zijnde NAVO-documenten die via
de Defensie-lijn worden gedistribueerd ons niet of niet tijdig be-
reiken.

25 juli 1969.



AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op maandag 28 .1uli 1969«

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

Afwezig : PH.BVD - HK

1, Activiteit Oostduitse Handelsvertegenwoordiging

H.C vestigt de aandacht op de toenemende activiteiten van deze handels-
miesie op politick terrein, H.BVD verzoekt H.C om in overleg met H.B Bui*
tenlandee Zaken op deze activiteiten te attenderen*

2. Commissie-

H.D deelt mode dat in de bijeenkomst van vrijdag j.l. besloten is
dat de Commies!* met het oog op de komende begrotingsbehandeling een
tweede interimrapport zal uitbrengen*

H.BVD deelt mede dat de heer een gesprek met heeft gehad
en ons het verslag daarvan toezond met verzoek om commentaar. Wij
hebben Justitie reeds medegedeeld dat wij over ongunstige gegevena
t.a.v. betrokkene beschikken raaar dat wij met het oog op de bronbe-
scherming deze gegevens niet kunnen prijsgeven* Intussen wordt van
verschillende kanten ten behoeve van de toelating van geinter-
venieerd* Wij kunnen de ons door onder embargo verstrekte gegevens
echter niet doorgeven en H.BVD zal ook geen commentaar leveren op de
door i afgelegde verklaring* Het gevolg zal waarschijnlijk zijn
dat wordt toegelaten* H.BVD wijst erop dat wiJ hier weer een geval
hebben waarin de Dienst de bezwarende gegevens waarover wordt be- •
schikt, niet geldend kan maken zonder de bron te noemen*

k. _ (zie AURORA d.d. 7 juli 1969)
H.BVD zou het Rapport van de Canadese Royal Commission onder de aan-
dacht willen brengen van de Minister-President en de Ministers van
Binnenlandse Zakent van Defensie en van Justitie, Ook acht hij het
van belang voor de leden en de griff ier van de Vaste Kamercommissie.
Aan H.KEB wordt verzocht te trachten vbor uiterlijk 22 augustus a.s.
de beschikking te verkrijgen over nog 20 exemplaren van het Rapport*
Indien blijkt dat dit niet mogelijk is dan zullen van bepaalde ge-
deelten fotocopieen worden vervaardigd. Aan KD wordt verzocht intussen
aan te geven welke passages van het Rapport de meeste aandacht ver-
dienen*

AURORA-verslag van 25 juli 1969«

In pt. 2« i.p.v. NAVO-documcnten te lezen: NAVO-telegrammen»

29 ûli 1969.



AURORA

OCHTETlDBKapRSKING op woensdafi 30 juli 1969

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - PHE - HKE3 - HTD - KD

Afwezig : PH.BVD - HK

1, Activiteit Oostduitse Handelsverteg;enwoordif;ing (Aurora van 28.7.J1.)

HC deelt mede dat hem uit een gesprek met de heer gebleken is dat
men bij Buitenlandse Zaken prijs stelt op gegevens betreffende de activi-
teiten van de O.H,D. op politiek terrein.

2.

Naar aanleiding van een in de rubriek "Achter het Nieuws" van hedenmorgen
gegeven beschouwing over een becluit van de Zweedse regering de.B-gevallen
uit de registratie van de veiligheidsdienst te verwijderen, merkt K.BVD
op dat de Zweedse dienst dit besluit verwachtte. In Denemarken is men reeds
eerder tot deze maatregel overgegaan. Gesproken wordt over de mogelijkheid
dat van deze gelegenheid gebruik zal worden gemaakt voor een actie orn de
BVD ook een dergelijke beperking op te leggen.

3» ffetsontfferp "Bescherming persoonlijke levenssfeer".

Mr. (Justitie) deelde KD mede dat de Minister en de S,G. van
Justitie nog enige wijzigingen gebracht hebben in de bij ons bekende con-
cept-Memoi-ie van Antwoord. De Ministers die de bijzondere last tot afluis-
teren afge\'enf zullen nu in de Wet worden genoemd; in het oorspronkelijke
Wetsontwerp werden zij aangeduid als "de betrokken Ministers". Mr.

zal HK de laatste versie toezenden. V/ij kunaen dan eventueel nog op_
merkingen maken.

30 juli 1969.



AURORA

OGHTENDBESPPEKinG op vrijdaf; 1 augustus 19&9

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - HE - HKEB - HTD - KD

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Wetsontwerp "Bescherming persoonlijke levenssfeer."

KD deelt mede dat Mr. ,'de juridische adviseur voor Binnen-
landse Zaken gisteren telefonisch informeerde of de BVD nog opmerkingen
had n.a.v. de laatste versie concept-Memorie van Antwoord. Hem is geant-. •
woord dat wij inderdaad opmerkingen hebben en dat de heer Van Doeveren a.s.
mnandag daarover met hem contact zal opnemen. H.BVD acht het gewenst dat
wij met het ministerie een gemeenschappelijk antwoord aan Justitie geven.

2. Ontwerp-Beschikking Antecedentenonderzoeken

H.BVD brengt de mogelijkhreid ter sprake dat de Adviescommissie cjoor ons
bij het veiligheidsonderzoek gehoorde informanten wil oproepen. Voordat
wij onze inforraanten noeraen zullen wij hen moeten vragen of zij bereid
zijn hun eventueel ongunstige verklaring voor de Adviescommissie te beves-
tigen. H.'BVD vreest dat dit laatste een nadelige invloed zal hebben op de
bereidheid aan onze E IX-rechercheurs ook bij andere onderzoeken inforna-
ties te verstrekken. Moeten wij niet bekend stellen dat de Adviescormnissie
wel de rechercheur die het rapport opstelde kan horen maar dat van deze
niet verwacht mag worden dat hij de informanten noemt ? HE merkt op dat de
E IX-kant van dit probleem reeds door een werkgroep is bestudeerd; het
door de werkgroep uitgebrachte rapport is aan HK en HD met verzoek om com-
mentaar toegeaonden.
H.BVD zegt dat de Vaste Kamercoramissie er in de laatste bijeenkomst vanuit
bleek te gaan, dat de Adviescommissie desgewenst ook de informanten kan
horen. Op de volgende bijeenkomst (9 September a.s.) zal ongetwijfeld op
dit punt worden teruggekomen en H.BVD dringt er op aan het interne overleg

— voort te zetten zodat hij tijdig het in deze in te nemen standpunt kan
bepalen.

1 augustus



.

AURORA

OCHTENDBESPRaKING op maandag *t augustus 1969.

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

Afwezig : PH.BVD

1. Futura 2000

H.C vestigt de aandacht op een nieuwe Meinungstest van de Oostduitse
inlichtingendienst - onder de naam Futura 2000 uitgebracht - voorzover
bekend tot nu toe verspreid onder Amerikaanse militairen. H.BVD acht
net niet uitgesloten dat deze Meinungstest ook zal worden gehanteerd
t.a.v, Nederlandse militairent b.v. bij legeronderdelen in Duitsland.
Hij vraagt H.C de aandacht van de MID crop te vestigen en te over-
wegen of omtrent deze Test t.z.t. iets in de publiciteit kan worden
gebracht*

2, Commissie

In de afgelopen vergadering van de Commissie is gesproken over de
definiering van functies van belang voor de handhaving van de openbaro
orde. H.D heeft getracht met behulp van de Politiewet en de Wet BBBG
daaraan nog nadere inhoud te geven* H.BVD beveelt hem aan niet tot
te strikte forrauleringen te komen* Het gaat erom dat de Politic- f.n
departementale functies van belang voor de handhaving van de openb^r*
orde ale vertrouwensfuncties worden aangemerkt.

3» Ontwerp-beschikking Antecedentenonderzoeken (zie ook AURORA 1-8-*69)

In aansluiting op wat in vermelde AURORA over dit onderwerp is geaogd
vestigt H.E er de aandacht op dat een refleetaut die zich voor de
Adviescommissie verweert, namen kan noemen van measen die verkiaring«*i
te aijnen gunste kunnen afleggen en dat het dan uiteraard aan de
Commissie is deze al of niet te horen, Dit staat los van de aangelegen-
heid van de bronbescherming*

k» NATO Security Committee

In het verslag van de vergadering van het Committee van maart viel
H.BVD op dat Ma jo or vermeld stond als lid van de Neder3.andss
delegatie* H.D zegt dat het een incidentele toevoeging van deze
militair aan de delegatie was*

5 auguetus 1969*



AURORA

OCHTENDBESPRJiiKING op woensdaf; 6 augustus 1969.

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

Afwezig J PH.BVD - H.KEB

1. Spion bij de NATO

H.BVD ontving gisteren mededeling van Hoofd dat een bij de Central
Registry van de NATO in Brussei warkzame Fransman is gearresteerd
terzake van het verstrekken van gegevens aan de Roemeense inlichtingea-
dienst. Hij had toegang tot alle NATO-documenten met uitzondering
van die betrekking hebbende op nucleaire aangelegenheden en stond al
6 jaar met de Roemeense dienst in contact*

2. Bezoek Hoofd

Dit is vastgesteld op 12 en 13 augustus a.s.« Voorlopig program:

12»8 -. Vanaf circa 10.30 uur toelichting door H.BVD over organisatie
Bienst*
Daarna zo mogelijk uiteenzetting door de heer over toe-
dracht spionagegeval bij NATO voor kleine kring (AURORA-deel-
nemers en enige medewerkers uit de afdelingeu. Totaal niet
dan 20.)
Vervolgens lunch.
In de middaguren gesprekken met H.C en enige medewerkers van
circa 14.30 uur tot 16«30 uur en daarna met H.B en enige me-de
werkers.

13,8 - Gesprekken met afdelingshoofden D en E.

H.BVD ontvangt gaarne medede3.ing van de afdelingshoofden wie zij in
aanoerking brengen voor bijwonen van op 12-8 des avonds te houdeii
cocktail; eveneens een opgave voor deelneraing aan de door de hear

te geven uiteenzetting over het NATO-spionagegeval.

Via een van afkomstig bericht kwam H.BVD ter kermis dat Direc-
teur-Generaal van Politic bij het Bundesministeriun furs Innere in
Wenen is geworden Dr. • die reeds bij de Generalc
Directie Offentliche Sicherheit werkaaaa v/as. H.BVD overweegt oa
t.z.t., tevens om de banden met wat nader aan te halen,
met hem te gaan kennismaken.

7 augustus



AURORA

OCHTENDBSSPSEKIHG van vrijdag 8 au^ustus

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

Afwezig : PH.BVD - HKEB

1. Perscontacten

HK voerde enige gesprekken met journalisten die een artikel
over de BVD wilden schrijven naar aanleiding van het 20-jarig
bestaan van het K.B0 van 8.8.19̂ 9*
Dit v/aren de heren (Haagsche Courant),

i (Het Vaderland) en (De Stem, Breda). De heer
gaf bli jk lets af te wetcn van de acties Bonder

studenten en duidde op de anti-NAVO-actie van de NSB/SVB.
Hij zei het voornemen te hebben daarover lets te \villen schri;j-
ven en vroeg of wij daaraan medewerking wilden geven.
H.BVD heeft machtiging van de Minister bekomen om het stuk
over de achtergronden van de studentenacties naar de pers toe
te spelen. Hij gaat ermee accoord dat wij hierover met
De Stem in contact treden. HK zal dit doen met de Hoofdredac-
teur van De Stem, de heer . (Dit is inmiddels ge-
schied en een nadere afspraak voor het met deze te voeren
gesprek zal worden gemaakt)

8 augustus 1969.



AURORA

OCHT3NDBSSPR3KIKG van aaandag 11 augusttts

Aanwezig ; H.BVD - PH.BVD - BO - HC - HD - HE - HID - HK

Afwezig : HK3B

1. Aiaerikaanse ambassade

BO vertelt het een en ander over bemoeienissen van de afdeling B in een
poging om de vriendin te identificeren van een coramunistische dame uit
Nijmegen. Deze vriendin zou op de Amerikaanse Ambassade werkzaara zijn.

2. Bezoek Hoofd

De inleiding die de heer op dinsdag 12 augustus over het recente
spionagegeval bij de NATO zal houden is thans bepaald op 11.00 uur in de
Conferentiezaal. H.BVD deelt mede wie hij van de verschillende afdelingen
voor deze inleiding verwacht.

3» Talenprac ticum

H.BVD bracht dezer dagen een bezoek aan het talenpracticua bij E«0.. Hij
kreeg een zeer goede indruk omtrent de functionering daarvan en de ser-
vice-verlening door E.O..

*f. Qrganisatie NATO

H.BVD ontving een stuk afkorastig van een door de Council ingestelde werk-
groep dat door de heer van mogelijke waarde werd geacht voor het
Special Committee. H.D. zal H.BVD behulpzaam zijn bij het verlcrijgen van
toelichting ten aanzien van dit stuk, eventueel bij de Directie NATO/.VSU-
zaken van Buitenlandse Zaken.

5« Perseontacten

In de Haagsche Courant van vrijdag 8 augustus en Het Vaderland van 9
augustus verschenen de artikelen in verband met het 20-jarig bestaan van
het K.B.. Zij hebben een duidelijk positieve strekking ten aanzien van ds
dienst.

11 augustus 1969..





AU30RA

OCHTSHDB33PRSKIH3 van Trijdag 15 augustus

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

Afwezig : H.K3B

1. Spipnageseval bij de NATO
j.
In verband met hetgeen Hoofd ons over het geval Francis Roussilhe ver-
telde, vraagt H,3VG zich af hoe de juridische situatie zou zijn wanneer zich
een ernstig spionage-geval in hier te lande gevestigde HATO-organen, bijv.
Shape Technical Centre of Afcent zou voordoen.
Men heeft in Belgie aanleiding gevonden Roussilhe uit te wijzen en op zijn
vorzoek naar Frankrijk te laten gaan, alwaar hij berecht zal worden. Volgeno

_^ HD zou dit berusten op binnen de NATO geraaakte afspraken. Ook in het geval
werd betrokkene ter beschikking gesteld van de autoriteiten van het

land van herkomst.
H.K. zal op verzoek van H.BVD KJA vragen om de juridische positie in ogen-
schouw te nemen.
H.BVD zegt dat hij enige van de in Nederland aamvezige Ministers heeft geiu-
forraeerd over het geval R., onder wie de vice-Minister-President tfittever.n.
Hij ziet thans geen aanleiding voor verdere stappen terzake en v?il afwachten
wat ons schriftelijk over het geval door wordt gegeven. Dit neerat niet
weg dat hij het voorneraen heeft op geeigende v/ijze iets te gaan ondernemen
otn er op te wijzen dat alleen structurele veranderingen ertoe kunnen bijdra-
gen gevallen als het onderhavige eerder te ontdekken of te voorkonen,
Het thans gevolgde systeem van clearances gegeven door de landen van her-
komst is onvoldoende. De NATO zelf zal de antecedenten van personeelsleden
ter beschikking moeten krijgen.
H.BVD heeft al eerder in het CVIN betoogd dat de NATO z.i. niet als een vei-
lige organiraatie kan worden aangemerkt. Mogelijk zal op dit onderwerp in
een volgende GVIN-vergadering kunnen worden teruggekomen.
In een gesprek met adm. heeft H.BVD deze ontraden directe stappen even-

_ _ tueel bij de NATO te doen.
-- H.BVD hoopt dat oratrent de in te neraen positie iets meer bekend zal zijn

wanneer HD op 16 September a.s. zal deelnemen aan de dan vastgestelde bij-
eenkorast van het Security Committee*

2. Bezoek Hoofd

Tijdens het met H.3. gevoerde gesprek heeft de heer gevraagd of het mo-
gelijk was dat wij hulp zouden geven bij de opleiding van het o.m. nieuw
aanrjetrokken -personeel. bezit geen eigen opleidingsiastituut. Ver-
der werd gevraagd of er de raogelijkhsid kon wrorden geschapen voor het weder-
kerig bij elkaar plaatsen van ambtenaren era een stage te lopen.
H.E. heeft de heer gevraagd zijn wensen terzake nader te specificeren.
H.BVD zegt dat hij in principe niet afwijzend ten aanzien van de verzoeken
van de heer staat. Als eerste gedachte wil hij zoeken naar een mogelijk-
heid om op basis van reciprociteit voor een korte periode eens een proef te
nemen met stage-lopen. Als ceest daarvoor in aanmerking komend ziet hij bijv-
een uitwisseling tussen de afd. B en de studiedienst van de heer .
Op pragraatische wijze zal men dan kunnen vaststellen of e.e.a. realiseerbaar
is. Het verlenen van hulp bij de opleiding van -personeel behoeft geen
bijzondere noeilijkheden op te leveren,

15 augustus 1969«



AUiKHU Ahi

op maar.dag l8 aususcus 1969

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

Afwezig : HKEB

1» Zeelieden terug uit China

H.BVD vestigt de aandacht op berichten in de pers over de terugkacr
van 2 zeelieden die gcruime tijd in China zijn gevangen gehouden.
Hij verzoekt HC met raedewerking van MA3ID te bewerkstolligen dat ons
t.z.t. een vefhaal over nun belevenissen ter beschikking kcmt.

^ s~ 2. Nederlander in Israel gearresteerd

HC ontving bericht van dat aldaar een Nederlander ie aange-
houden op verdenking van spionage ten behoeve van de VAR en Irak.

3. Situatie NAVO

H.BVD heeft a.s. woensdag 20 augustus een gesprek net de Secretarin-*
Generaal van Buitenlandse Zaken Mr. Schiff, over de veiligheids-
situatie bij de NAVO in verband met het geval Roussilhe.

k. Dr. yondelinf-

H.3VD deelt raede een brief van de heer Vondeling te hehben ontvange^,
waarin deze aankondigt hem binnenkort te willeu apreken over dc- ui--
latingen die hij in Arnhera in verband net de Maagdenhuia kwesti..? t~e-
daan heeft en waarvan het Vrije Volk gewag rnaakte.

5« 2e InteritQrapport Commissie

H.BVD ontving een notitie van HD waarin deze de aandacht vsstigt cp
~̂ enige punten naar aanleiding van hot 2e interiih-rapport die van be-

lang zijn ter informatie van de Minister. K.BVD vvil det-*1 in een brief
aan de Secretaris-Generaal voorleggen. Hij verzoekt HD een daarop
gerichte notitie voor te leggen, die dan door HK nader i',al v/orden
bezien. HD zal het rapport ook zenden aan HB en aan HC.

6. KCP

HE herinnert eraan de de heer de Savornin Lohraan per 1 September zi jz;
functie van P.HE neerlegt om zich daarna volledig aan zijn KCP-taak
te wijden.

18 augustus 1969.



AURORA

OCHTENDBESPR^KIHG «op woenadag_20 au^ustus 1969

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

Afvrezig : H.KEB

Situatie Tsjechoslowakije

H.C vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn rond de <21e auguctus enige
voorzieningen te treffen voor het geval zich onvoorziene gebeurtenissen
zouden voordoen.
H.BVD meent dat dit een juiste gedachte is. De afdeling C zal enige mede-
werkers vragen 's avonds bereikbaar te blijven.
H.E zal hetzelfde doen t.a.v. EJ.
Voor E XIII geldt de normale piketregeling.

20-8-1969.



AURORA

OCHT::nD35Sr3.3KINQ op vrijdag 2?. auqustus. 1969.

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

Afwezig : H.K£3

1. Dr.

H.C deelt nede dat Dr. die t.b.v. de Oostduitse inlich-
tingendienst werkzaam is weer nieuwe aanbisdingen voor financiele hulp
aan Nederlanders doet, nu onder verwijzing naar het geval

H.TD ontving de aankondiging van een bezoek op 15 en 16 September a.s«
van het hoofd van de technische afdeling van , Mr.

3« Gesprek met S.G.-Buitenlandse 3aken

H.BVD had woensdag 20 augustus een gesprek met de S.G. van Buitcnlardsr.
Zaken, Mr. Schiff over de veiligheidssituatie bij de NATO n.a.v. de
zaak Soussilhe. Hij zal binnenkort hierover een gesprek hebben met
Dr. . in Brussel.

l+. C.V.I.N.

In de gisteren gehouden bijeenkomst kwam ter sprake het verzoek van
Dr. ora meer gegevens van de inlichtin^endienstsn betref fencie de
Internationale politieke situatie te mogen ontvangen. Sr wei'd gsspro-
ken over de vraag op v/elke wijze terzake asseEBtnerits souden kunner.
worden opgesteld.

5« Conference on florid Politics

H.BVD ontving een uitnodiging om de openingsbijeenkomst mee te makrn on
1 September van de Seventh International Conference OR .Vorld Pol?".tic.-3 in
Hotel Noordzee te Noordwijk. Hij wist eerst niet waaraan hij dezo viit-
nodiging te danken had. Na eni;;e naspeuringen is hem gebleken dat hot
hier om de door Dr. belegde conferentie over China gaat
waarover hij met deze enige tijd terug cont?.ct had. H.BVD raeent dcit het
van waarde kan zijn dat enige inedewerkers van de Dienst de conferentie
bijwonen. Hij vraagt H.B en H.C hierrnede rekening te willen hcuden.

22 augustus 1969.



AURORA

OCHT£MDBaSPR3KING op maandag 25 augustua 1969

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

Afwezig : H.KEB

1.

Gesproken wordt over het persbericht betreffende de uitwisseling van
aan de Hussen tegen tien zogenaamde Weetduitse agenten.

H.BVD heeft de indruk dat de Zuidafrikaanse autoriteiten gezien hun straf-
wetgeving geen mogelijkheid zagen tot vervolging van en dat moge-
lijk in sameuhang met defensie-leveranties men tot deze ingewikkelde uit-
wieselingsconstructie is gekoraen. heeft kennelijk niet willen defec-
teren*

2. Incident bij Chinese VerteKenwoordiging

H.BVD ontving in het weekend de mededeling van pFO over een incident bij de
CV. De politie had iemand opgeraerkt die zich enigszins verdacht in de omge-
ving van de legatie ophield. Later bleek een aantal jongelui uit het gebouw
te komen. Dezen wilden wegrijden in een busje. Zij verklaarden een filinvoor-
etelling te hebben bijgewoond. De politie vond aanleiding om de bestuurder
van de auto te verbaliseren, omdat hij niet in het bezit van het vereiste
rijbewijs was* De CV heeft i.v.m. een en ander een protest bij Buitenlandse
Zaken ingediend.
H.B veronderstelt dat de betrokken jongelui deel uit maken van de Rode Jeugd,
groep Eindhoven.

3. Jaap ter Haar

Naar aanleiding van het Hopper-artikel ( ) in De Volkskrant
van 25-8-1969 over A. ANATOL, verzoekt H.BVD aan DBI te willen nagaan of er
een mogelijkheid kan worden gevonden om de in het artikel verraelde
Jaap ter Haar te laten weten dat , die hij bij zich thuis op
bezoek heeft gehad, een medewerker van de KGB is. Een en ander i.v.m. het
kwalijke artikel over de BVD dat Jaap ter Haar enige jaren geleden schreef,
nadat hij onze brochure "Wenken voor reizigers naar landeu achter het IJ.G."
in handen had gekregen. DBI wordt gevraagd terzake overleg te plegen met HK.

k, Beschikking antecedentenonderzoek

De beschikking kwam ter sprake in een vrijdag 22 augustus jl. gehouden be-
spreking van de Werkgroep Overige Algemene JRechtstoestand (OAR) van de
Centrale Coramissie voor Georganiseerd Overleg. HK doet een kort verslag van
deze door hem bijgewoonde bijeenkomst, die onder voorzitterschap stond van
de plv. DG OP, Mr.
De beschikking komt, wanneer de notulen van de gehouden vergadering - waarvan
wij een exemplaar krijgen - tijdig gereed komen, op 18 September 19*>9 in be-
spreking in de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

5. Conference on World Politics (zie ook Aurora dd. 22-8-1969)

Waarschijnlijk door een misverstand heeft de Dienst geen uitnodiging vocr
deze conferentie gekregen. H.BVD had hierover contact met Generaal

De-stukken betreffende de conferentie worden ons alenog toesezonden.

25-8-1969.



AURORA

OCHTEHDBJSSFRaKIHG op woensdaK 27 auftustus 1969

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

Afwezig : H.KEB

1. Nederlandse ambaseade Praag

2. STB-publicatie

H.B vestigt de aandacht op een artikel in Neues Deutschland, ontleend aan
Rude Pravo, waarin mededeling wordt gedaan van contacten tuesen een aantal
Tsjechische journalisten en een medewerker van de Engelse ambassade,
geheten, vorig jaar. Bij de namen van de vertnelde journalisten werd die van de
one bekende , wiens vader in Tilburg woont, aangetroffen.

3» BVD-bemoeienis met Tajechische vluchtelingen

Het vermelde in het dagrapport van C dd. 26-8-1969 onder punt 3 is H.BVD
aanleiding te vragen wat van de zijde van de afd. C t.a.v. Tsjechische vluch-
telingen werd gedaan* Hij brengt hierbij in herinnering dat wij ten tijde van
de Hongaarse vluchtelingeninvasie in 1956 veel bemoeienis met veiligheidsver-
horen hebben gehad.
PH.C zegt dat in incidentele gevallen met personen uit bepaalde beroepen-
categorieen een veiligheidsgesprek is gevoerd. Voorts dat de situatie thane
aanmerkelijke verschillen vertoont met die in 1956. De Tsjechen die in Neder-
land willen blijven hebben niet de vluchtelingenstatus, maar zijn hier met
een bezoekersvisum. Bij Justitie zijn de gegevens omtrent hen in de documeiita-
tie opgenomen*

4, Bevolkingsregister Den Haag

H.E krijgt heden bezoek van de heer van de MID. Deze dienst heeft
soortgelijke moeilijkheden als wij met het bevolkingsrecister Den Haag. H.E
zal de heer . mededelen dat wij een brief aan de Minister hebben ge-
stuurd met het verzoek wijziging van het KB omtrent de bevolkingGregisters
te bevorderen.

5» Beschikkinft antecedentenonderzoek

H.E maakt melding van de ontvangst van een nctitie van K/D n.a.v. een rapport
over de gevolgen voor de afd. S van de vermeldd beschikking.
HK zegt .dat dit bedoeld is als een stuk voor verdergaande discussie met tfe
afdeling £. ir wordt even gesproken over de door K/D ontwikkelde gedachte dat.
de Dienst er nimraer zal behoeven toe over te gaan de naam van bijvoorbeeld
E IX-informanten aan de Conimissie voor Advies prijs te geven. H.BVD meout dat
het nuttig is dat over de consequenties voor de Dienet van de beschikking in
wat ruimere kring (afdelingshoofden en enige medewerkers), een gesprek wordt
gevoerd. HK zal een poging ondernemen om een notitie op te stellen die al.r. uit-
gangspunt voor een dergelijke discussie kan dienen.

- 2 -



- 2 -

Veiligheidsbureau Europese Gemeenschappen

H.BVD vernarn van do heer dat het ontwerp-statuut van het veilighaida-
bureau dat goed door de echriftelijke voorberaidingsprocedure was gekonsen,
nog niet de handtskening verkreeg van de voorzitter van de Europese Coour.isB.ic*,
de heer , omdat van Duitse zijde nog opmerkingen over het stuk zullen wor-
den gemaakt.
Het gesprek hierover bij de iluropeee Gemeenschappen zal medio septenber
plaatsvinden.

7. MID

Als tijdelijk waarnemer voor het inmiddels vertrokken Hoofd MID, de heer
, kwam zich bij H.BVD presenteren, de Lt.Kol. , reeds hij G2a

werkzaam. H.BVD kreeg de indruk dat deze verwacht als opvolger van de heer
te worden aangewezen.

Overate sprak o.m. met H.BVD over het probleem van de personeels-
security.

27-8-1969.



AURORA

OSHTaND33'3Pn;f.KING op vri.ldas 29 auFjuat.us

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

Afwezig : H.KSB

1. "• 'zie AURORA d.d. 25-8-'69)

Het is gebleken dat de relatie met de uitgever van , ,
niet bestond met de afdeling D caar met de afdeling C. Het laatste contact
was in noveraber '67. Na enige discusoie besluit H.BVD dat beter kan v;or~
den afgeaien van een poging om via de heer of eventueel op
andere wijze te laten wreten dat een isedowerker
van de KGB is.

2. Taptoe Delft

H.B heeft de daarvoor in aanraerking koraende autoriteiten laten informeren
oratrent een bericht dat enige leden van de 3.J. zouden proberen aater-
dagavond in een speciale trein met bezoekers van de Taptoe Delftf raoei-
lijkheden teweeg te brengen.

3. Nederlandse ambassade te Praag (aie AURORA d.d. 27-8-1969)

*. Bevolkinnsregister Den Haag (zie AURORA d.d. 27-8-19̂ 9)

Tijdens het bezoek van de heer hierover heeft H.E hem mcdsge-
deeld dat in onze brief aan de Minister niet op de probleaen met het
Bevolkingsregister van de MID is ge\vezen. Hij heeft hem in overweging
gegeven deze zaak bij zijn eigen Minister voor te brengen.

5. Garage Johan van Oldenbarneveltlaan

hebben bericht gekregen van de Rijksgebouwendienst dat deze garage
te onzen behoeve is aangekocht. Nadat de nodige voorzienin^&n zijn ga-
troffen verwacht H.BVD dat deze over ca. 1 jaar ter bsschikking aal komer..
Dit zal voor het ruimteprobleera in de Dier.st eni::e uitkomst bieden daar
dan gedeelten van ons souterrain vrij komen.

6. Conferentie 7 Suropese diensten

H.BVD heeft een voorstel van de heer ontvan^en om na de NATO-
bijeenkomst op 10 en 11 September nog een bijeonkoinst van de 7 Sarop&se
diensten te houden.

8. Indications of Attack

H.BVD vernam omtrent het bestaan van een JMAPjS-docuaent "Indications of
Attack". Van militaire zijde is hen toegezega -Jat dit ons ter bsschikSrir.j
zal worden gesteld.

- 2 -



- 2 -

Be_spreteing net de Minister

Tijdens de besprekin£ die H.BVD rjisteren met de Minister en de 3.G. had,
kwaraen o.a. de volger.de puntsn aan de orde:

- Bevolkingsregister Den Haago
De Minister zal hierover met burgemeester Marijnen spreken.

- Kamercoznraissiebijeenko::i.3t d.d. 9-9-*69»
De Minister wil iets nio^edelen over de stand van zaken van de Coanissia

en over de beschikking antecsdentenonderzoek, o.m. het verloop
van het gesprek in de Gentrale Gojimissie voor Georganiseerd Overleg.
(Dit gesprek is nader bepaald op 9-9-1969 te 9.30 uur. HK werd veraooht
hierbij aanwesig te sijn0)

- Publiciteit.
De Minister toonde aich tevreden over de recente publiciteit over de
BVD, o.m. in de artikelen betreffende het 20-jarig bestaan van het K3.

- Geval Roussilhe.
Het -rapport wordt aan de Minister President en aan de Minister
van Binnenlandse Zaken toegezondeno

- Commissie van Advies Veiligheidsondersoeken.
H.BVD gaf een uiteenzetting over onse visie betreffende het eventuele'
horen van informanten van de Dienst door deze coramissie.

Voor het overige wordt verwezen naar het verslag van H.BVD over deze
besprekingo

29 augustus
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OCHT^ND33SPH^KIKa op maandag 1 September 1969.

Aanwezig: PH.3VD - H.B - H.C - DBI - H.JS - TDA - KD

Afwezig : H.BVD - H.KSB - HK

V.N.A.

H.E vraagt in hoeverre de heer op de hoogte gesteld mag -.vorden van
onze acties met technische middelen. De heren en
hebben zich indertijd wel bij TD kunnen orienteren, maar in het stage-
programraa van de heer komt TD niet voor.
PH.BVD zegt dat de stageperiode van de heer ko.rter is dan die van
beide andere heren. Br bestaat geen bezwaar tegen dat hij ijlobaal over
onze middelen wordt ingelicht, maar t.a.v. de acties dient terughoudend-
heid betracht te worden. Mocht de heer . belanfjstelling tonen voor
onze technische apparatuur dan knn contact worden opgenomen met H.TD.

2 September 1969*
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OCHTENDBESPREKING van \voensdag 3 September 1969

Aanv/ezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - DBI - HE .- HTD - HK

Afwezig : HKEB

1. Russisch tegenspel»

Afd. C heeft bericht ontvangen dat de Russen thans doende zijn TV-pu-
bliciteit te bedrijven door beschikbaarstelling van films over de.
Chinees-Russische grensincidenten.
Blijkbaar willen ze bij de Chinezen die de NCR̂ V een film ter beschik-
king ielden, niet achterblijven. Er zal een" R'ussische film vorclen
vertoond in de uitzending van. "Achter het nieuws" op 5 September.

2. Kapen KLK-vliegtuig?

HC ontving gisteren mededeling via de Commandant Rijkspolitie Schiphoi
de heer , van de KLM-vertegenwoordiger in Beiroet to- hebber:
vernomen, dat men in de kring van de Arabische verzetsbev/eging het
plan zou hebben een KLM-vliegtuig te kapen*
Bij de KLM is met de politie overleg gepleegd wat hieraan zou kunnen
worden gedaan*
Gezien de vele mogelijkheden die aanwezig zijn concludeert PH.BVD dct
in de sfeer van de preventie niet veel te doen valt.
H.BVD zal de kwestie met de vertegenwoordiger van » t die mor-
gen op bezoek komt, opnemen.

3. Anti NAVO-bijeenkomst.

H.BVD deelt mede dat volgens de NSR inschrijvingskrant het MAVO-con-
gres gehouden zal worden op 21 en 22 novcmber.

*f. Anti Justitie acties in Duitsland.

PH.BVD vraagt HB ter informatie van de daarvoor in aanraerking komeade
autoriteiten een overzicht te willen samenstellen omtrent da tegen
de Justitie gerichte activiteiten van studenten- en andere groeperin-
gen in Duitsland.

5.

- 2 -
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6. Informatie aan Vice-Minister-President.

PH.BVD vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn de Vice-Minister-
President Bakker te informeren omtrent een recent rapport van de VNA
over de Antyas Liber.
Weliswaar i.s in het MO van de VNA iets daarover opgenomen, mnar het
rapport is veel sprekender. Gezien de bronbescherming is het zonden
van een schriftelijk rapport aan Minister Bakker niet op zijn plaats.
H.BVD zal op 9 September voor de bijeenkomst met de Kamercommissie de
aangelegenheid met Minister Beernink bespreken.

7. ?th International Conference.

H.BVD woonde maandag 1 September de openingsbijeenkomst van deze con-
ferentie in Noordwijk bij. Drs. zal bij deze conferentie
aanwezig zijn. H.BVD deed de indruk op dat het Russisch-Chinese ge-
schil in sterke mate de aandacht zal krijgen.

8. ..

Van de heer '. kreeg H.BVD enige nadere informatie over
uitwisseling. Door een van de bekende Oostduitse a"dvocaten

was de Westduitse regering benaderd met het verzoek na te gaan of een
uitwisseling kon worden opgezet.
Daar.bij werd meegedeeld dat de Oostduitse nationaliteit bezat.
De Westduitse regering stelde zich hierop in verbinding met de Zuid-
Afrikaanse, die er geen bezwaar tegen had af te schuiven omdat
zij, geaien de Zuidafrikaanse'wetgeving geen kans zag een vervolging
tegen te beginnen.

9« Vergaderins van de 7 Europese diensten,

H.BVD deelt mee dat deze vergadering doorgang zal vinden en na afloop
van de vergadering van de NATO-werkgroep op vrijdag 12 September in
Den Haag zal plaatsvinden. Mogelijk zal daarbij een Amerikaanse waar-
neraer aanv/ezig zijn.

10.

H.BVD ontving een brief, inhoudende nadere gegevens over het bezoek
van generaal op 21 oktober a.s.. Hij komt hierop nader terug,
De heer komt een afscheidsbezoek brengen op JO September in
gezelschap van zijn opvolger.

11. Benelux-bi j eenkomst.

Vrijdag a.s. 5 September vindt de gebruikelijke bijeenkomst van hoof-
den van diensten van de Benelux plaats.

12. Bezoek President Heinemann.

Met de voorbereiding van de security-aangelegenheden, verband houdende
met dit in november geplande bezoek, is bij de Duitse ambassade de
heer belast.

September 1969.
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OCHTENDBBSPRSKING op vri:1 dag(September 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - DBI - H.K - TDA - HK

Afwezig : H.KSB

H.B maakt gewag van enige medewerking die wij verlenen bij moeilijk-
hsden die deze dienst heeft met een agent, die zich thans in Nederland be-
vindt.

2. Seventh International Conference

H.B woonde gisteren deze conferentie bij. Hij was niet bijzonder onder de
indruk van het peil van de discussie.

3. NATO-vestigingen in Nederland

Naar aanleiding van een notitie van K/D, gemaakt i.v.m. de heden plaatsvindende
bijeenkomst van de hoofden van de Benelux-diensten, vraagt H.BVD wat de aanwe-
zigen bekend is omtrent de functionering van de daarin naast Afcent en STC ver-
melde Nato-organen, t.w. Neercanne, het Nadge-project en het Satcom-project.
Alleen DBI kan hierover iets vertellen.
H.£ brengt in herinnering dat bij de afdelingen B en C de Nato-sleutelpunten-
lijst berust, waarop vermelde organen zouden kunnen voorkomen.
H.BVD meent dat het goed zou zijn wanneer bij de betrokken afdelingen de weten-
schap omtrent belangrijke militaire objecten wat raeer levend zou zijn.
PH.BVD doet de suggestie om CKES zich met deze zaak te laten bezighouden*
DBI zal H.BVD nadere informatics verstrekken over Nadge en Satcom.
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OCHTaNDBSSPRSKING op maandag 8 September 1969

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

Afwezig : H.KEB

1.

Het bezoek van de -deskundige ten aanzien van net Midden-Oosten is
nader bepaald op 11 en 12 September a.s.
H.BVD vindt deze data niet gunstig daar H.B en hi3 die dagen afwezig zullen
zijn.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden geen afspraken voor buitenlandse bezoeken
zelf te maken of te regelen, maar dit altijd te laten lopen via H.KEB.

2» Benelux-bi.ieenkomst

Tijdens de vrijdag 5 augustus gehouden bijeenkomst van hoofden van dienst,
kwaraen aan de orde de veiligheidssituatie bij de £.G. en naar aanleiding
van net geval Roussilhe de security bij Nato.
Afgesproken is dat van Belgische zijde tijdens de eerstvolgende bijeenkcmst
van het Special Committee de suggestie zal worden gedaan een gezamenlijke
bijeenkomst van Special en Security Committee over de Nato-security te beleg-
gen.
Hoofd opperde de gedachte dat elke veiligheidsdienst een ambtenaar
in Brussel zou stationeren, die verantwoordelijkheid zal dragen voor de
security van nationale zowel als internationale arabtenaren, afkomstig uit het
betrokken land en werkzaam bij de verschillende delegaties en bij interna-
tionale organen.

3» Agenda

wo* 10 en do. 11 September

vrijdag 12 September

maandag 15 September

wo. 17 en do. 18 September

H.BVD en H.B naar Nato-werkgemeenschap-
bijeenkomst ter voorbereiding van eerst-
volgendeSpecial Committee-vergadering.

Bijeenkomst diensten zeven Europese
landen. Verwacht onderwerp: situatie
jeugd- en studentenbeweging.

Bezoek technici van .
Opvang door H.TD.

ID-vergaderingen,

8-9-1969.
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OGHT.SNDBESPRaKING op woensdag 10 September 1969

Aanwezig: PH.BVD - BV - H.C '- DBI - H.E - TDA - HK

Afwezig : H.BVO - H.KEB

1. Persselectie

BV deelt mede dat de afdeling B voor een proefperiode van Ik dagen een
dagelijkse selectie uit de pers saraenstelt uit vier avond- en vier ochtend-
bladen. Deze wordt aan de Aurora-deelnemers toegezonden. De bedoeling daar-
van is de Dienst een directe informatie te verschaffen over zaken voor ons
van belang en tevens een zekere arbeidsbosparing t.a.v. net lezen van cou-
ranten in de Dienst te bereiken. Hij zal gaarne na deze proefperiode van de
Aurora-deelnemers hun opinie over het persoverzicht vernemen.

2. Ontwerp-beschikkin^ antecedentenonderzoek en art, 97b.

Beide zaken kwamen aan de orde in de 9-9-1969 gehouden vergadering van het
Georganiseerd Overleg, onder leiding van Staatssecretaris Mr.Van Veen.
De Minister was in deze vergadering aanwezig. HK vertelt het e.e.a*. over het
verloop van de bespreking. Verwezen wordt naar het daarover door Voorlichting
van Binnenlandse Zaken uitgegeven persbericht.
Er waren voorts enige opmerkingen over de inhoud van de beschikking. Ten
aanzien van enige punten, o.m. de vermelding van "de bondgenoten" in
artikel 3 en artikel 6 en t.a.v. artikel 6b (verbindingen met personen enz.)
heeft de Minister toegezegd de geuite bezwaren nader te zullen bezien.

3. Kamercommissie

In de 9-9-1969 des middags gehouden bijeenkomst van de Kamercommissie werd
gesproken over het Maandoverzicht.
Drs. Den Uyl kwam terug op de eerder door hem geuite bezwaren. De Commissie
besloot het nadere oordeel van de Minister over het Maandoverzicht af te
wachten.
De Minister informeerde de Commissie in het kort over de stand van zaken in
de Commissie- .
H.BVD kreeg de gelegenheid om iets te vertellen over het geval-Roussilhe en
over de te verwachten studentenacties (anti-Navo en anti-Justitie campagne).

k» Aanslag op Israelische Ambassade

In de avonduren van 9-9-1969 is op initiatief van PH.BVD in ons gebouw een
bijeenkomst gehouden ter uitwisseling van gegevens. Daaraan werd deelgenoraen
door de OvJ Mr. .en een subsituut OvJ, de heren , en

van de Haagse Politie, de heer van de Veiligheid van do
Staat en', heer van de Sicherungsgruppe en PH.BVD, H.C, PH.C en
CFO.

5» Vraffen de heer Franssen

Deze stelde de Minister de vraag, wanneer de inlossing van diens belofte kan
worden tegemoetgezien, dat de materie van het antecedentenonderzoek en
art. 97b voor September zou zijn geregeld en bekend gemaakt.
In overleg met O.P. zal HK een voorstel voor de beantwoording opstellen.

10-9-1969.
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OCKT.3NDBaSPaSKIITS van vrijdag 12 senternber 1969

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

Afwezig : HKS3

1. Geval

HC deelt made dat de sergeant : , die werkzaam is geweest bij
de militaire attach^ in Warnchau, gisteren in een gesprek met CSO
heeft toegegeven aan de UB alle informaties te hebben verschaft v/aar-
op hij maar de hand koa leggen.
Na terugkeer in Hederland is het contact blijven bestaan. Betrokkene
is in arrest gesteld.
De zaak wordt nu verder behandeld door de Koninklijke Marechaussee.
H.BVD vraagt HC de zaak te willen blijven volgen.

2. Gesprek met Drs. Den Uyl en Dr. Vondeling.

Na de bijeenkorast van de Kamercommissie op 9.9«1969» had H.BVD een
gesprek met Drs. Den Uyl. Deze gaf daarbij enige toelichting over zijn
politieke stellingname t.a.v. de BVD. Dr. Vondeling nam later aan het
gesprek deel. Hij verklaarde de achtergrond van zijn indertijd in
Arnhem gedane uitlating betreffende BVD-raethoden en verklaarde deze
uitlating te betreuren.
H.BVD heeft gewezen op de vervelende uitwerking die iets dergelijko
heeft op het raoreel van het personeel van de Dienst. In verband daar-
raede heeft Dr. Vondeling toegezegd een tweetal aiedewerkers van het
Spionnetje een interview over de kweetie te zullen toestaan.

3. NATO-V/erkgroeg.

H.BVD zegt dat de in Brussel gevoerde bespreking een nuttig resultaat
heeft gehad en bewijst hoe goed de samenwerking in MATO-verband is.

4. NATO Security Directorate.

Oratrent mutaties hierin, deelt II.BVD het volgende made.
Kol. wordt afgelost door de heer , die tot nu toe
bij het State Department verantaroordelijk was voor de security van de
Aiaerikaanse diploraatieke missies.

, de tweede man bij dit bureau blijft nog een jaar aan. Als der-
de nan treedt op Dr. , die bij werkzaain was. Hij treedt
tevens op als secretaris van het Special Committee.

5» Special Committee.

Bepaald is dat de informal session op de eerstvolgende bijeenkoiast
zal worden gewijd aan het geval Soussilhe en aan de vraag wat tar voor-
koming van dergelijke gevallen kan worden gedaan.
Over het laatste had H.BVD ook een gesprek met Dr. . Deae vises
crop dat na het geval Roussilhe de Perraancnte Vertegenwoordisers voor
bespreking van geheine zaken meestal in een informal session ss.an.

12 September 1969.
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OCHTENDBESPREKIKG op naandag 15 September 1969

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

Afwezig t HKEB

1. Politieke activiteiten DDR Handelavertretung

Naar aanleiding van hat vermelde in het dagrapport van afd. C dd.
12.9.1969 punt 1, vraagt H.BVD aan HC een rapport te laten opstellen
over de politieke activiteiten van de Vertretung der Kammer fur
Aussenhandel der DDR, hetgeen dan ter beschikking kan worden gesteld
aan de Minister van Buitenlandse Zaken, onze Minister en de Minister-
Pfeeident en de Minister van Justitie.
H.BVD herinnert zieh dat hem van Noorse zijde is aedegedeeld dat de
Noorse regering in het verleden aanleiding beeft gevonden on de Hau~
delsvertretnng aldaar te waarschuwen in verband net ontwikfcelde poli-
tieke aetiviteiten.

2. Hongaaree Luchtvaartmaatschappij

HC heeft een bericht ontvangen waaruit kan worden afgeleid dat een
tweede piloot van een toestel van de Malev, de Hongaarse Luchtvaart-
oaatschappij, niet op zijn plaats was teruggekomen. Men vermoedt dat
hij niet naar Hongarije wil terugkeren. Nadat het toeetal zonder hem
was weggevlogen, keerde het weer op Schiphol terug. Het vertrok pas
weer nadat een nieuwe tweede piloot uit Frankfort was gearriveerd.

3* Sooialistische Jeugd
HB vestigt de aandacht op een stencil van de S.J.t waarin aanbevelin-
gen worden gedaan t.a.v. in de toekomst in te nemen posities, o.a.
naar aanleiding van het S.J.optreden tijdens Koninginnedag op De Daa
en in verband met de invloed van de S.J. op de NVV-jongercn. Hij
vraagt zich af of hierover niet iets in de publiciteit zou kunuen
worden gebracht.

4. PSP-belangetelling voor atoombommen

H.BVD maakt melding van een berichtje in De Telegraaf, dat een PSP-
lid doende zou zijn een onderzoek in te etellen naar de door hem ver-
noede opslag van atoombommen in grotten in Limburg.
H.BVD vraagt zich af of dit niet Neercanne ter sprake zou kunnen
brengen.
Zijn aandacht wordt erop gevestigd dat Neercanne geen absoluut gehei-
me eaak meer is, omdat daarover al eerder werd gepubliceerd*

5» Bevolkingsregister Den Haag
HE ontving de mededeling dat het gesprek van de Minister net de Bur-
gemeester van Den Haag tot resultaat heeft gehad dat de Minister be-
reid is t.b.v. de Politie een ontheffingsbepaling in het K.B. op te
nemen. Wij zouden dan via de Politie de gevraagde informatics kunnen

- 2 -
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krijgen. Na enige discussie hierover vraagt B.BVD aan EK, KD te
verzoeken een concept-brief aan de Minister op te stellen, waar-
in wij tot uitdrukking brengen wel met de voorgestelde regeling
accoord te gaan, doch bezwaren aantekenen dat ten aanziea van de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt gediscrioineerd.

6.
Het Hoofd van de technische afdeling van de heer
is heden en morgen op bezoek bij TD. Hij is vergezeld van de
nieuwe vertegenwoordiger te Londen, de heer •

7» Vergadering 7 Europeee diensten
De vrijdag gehouden vergadering had een goed verloop. Qesproken
werd over de situatie in Italie, de aanelagen van de Arabische
terreurorganisaties, de situatie betreffende studentenacties en
de toestand in Noord lerland.
Van Franse zijde werden nog enige nadere gegevens verstrekt over
de zaak Roussilhe. Daarbij bleek o.m. dat de eerder in NATO-ver-
band naar voren gekomen t thans is gearresteerd op ver-
denking dat hij in 1961 NATO-documenten aan een communistischo
inlichtingendienst heeft weggegeven*

16 September 1969.
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OCHTENDBESPREKING VAN WOSHSDAG 1? SEPTEMBER 1969

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

Afwezig t HKEB

1. Telefoonafluisteren

Naar aanleiding van een mededeling van HC komt de vraag op of hot onder
de werking van de aanstaande wettelijke regeling betret'fende telefoonaf-
luisteren voor one mogelijk zou zijn gebruik te oaken van de hulp van de
Politie. (eventueel bij het opnemen)
H.BVD vraagt HK 00 aan deze kwestie aandacht te geven.

~̂ '~\. Shape-docuaeat

Het Shape-Nato document dat wij ter inzage van de HID kregen* kan naar de
aening van H.BVD worden v&rmenigvuldigd, nits bij het eerste afschrift
aantekening kan worden geplaatet ontrent degenen bij wie verdere afBchrif-
ten van dit ctuk aanwezig zijn.

J5. Pereselectie

Op een vraag van HB wordt medegedeeld dat de door de afd. B gedurende een
proefperiode van 14 dagen toegezonden persselectie, waartievol ̂ ordt ge-
acht. De uitgave ervan wordt voortgezet.

" **• Schade ontstaan door apiona^e-gevallen

H.BVD heeft het voorneaen in de a.s. vergadering van het Special
Committee een vooretel te doen tot een inventarisatie van de schade die
is ontstaan door de belangrijke spionage-gevallen in de afgelopen, bijv.
10 jaar.

_̂ Hij is van mening dat het van waarde is een inaicht te hebben omcrent het
'~^~ raateriaal dat bij de tegenstander bekend is.

De heer heeft de heer opgevolgd als tweede nan bij
'. » De verwachting beetaat dat hij t.z.t. de huidige

zal opvolgen.

6. Zweeds positive vetting-eysteeia

H.BVD heeft een Zweeds K.B. ontvangen betreffende de positive vetting
van personeel. Hij vertelt het een en ander over de inhoud erva/i.

7» Bevolkingsregister Den Haag

H.BVD heeft hierover a.s. vrijdag een bespreking met de H.C.v.G,?.
. Hij had hierover telefonisch contact »et Dr»

. Naar aanleiding daarvan kan de brief die KD zop opstellon voor-
lopig achterwege blijven.

- 2 -
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8. 20 jaar D.D.R.

Qezien de euccesvollo pogingen van de DDH om publiciteit te vor-
krijgen ten aanzien van het 20-jarig bestaan vaa de DDRf vraagt
H.BVD zich naar aanlciding van de toenemendo activiteit van Mx'5
en VfK af of hieraan in het kador van het 20-jarig beetaan van do
republiek niet door one op een of andere wijze publiciteit kan nor*
den gegeveu. HC zal dit nagaan en hierover net HK overleg plegcn.

9» Persona non Krata-verklaring ?

H.BVD vraagt RC na te gaan of er een mogelijkheid bestaat een Ocat-
europese diplomaat, die bijzonder actief is op spionagegebiedt
voor een persona non grata-verklaring in aanraorking te brengen*

18 September 1969.



AURORA

OCHTENDBEoPREKING op vrijdaE 19 September 1969

Aanv/ezig: H.BVD - PH.BVD - BV - PH.C - H.D - II.E - H.TD - K/D

Afwezig : H.K£B - HK

1. Aanslag op Marokkaans Consulaat in Rotterdam

PH.C deelt mede dat donderdag jl. toevallig werd vernoraen van een aanslag op het
Marokkaanse consulaat in Rotterdam. JJen Kolotov-cocktail ontbranddc en veroor-
zaakte lichte schade. Dit is gebeurd in de nacht van dinsdag op woensdag, raaar
Rotterdam heeft nagelaten ons in te lichten. H.BVD verzoekt I.D.-Rotterdam er
aan te herinneren dat wij er prijs op stellen over dergelijke incidenten tijdig
te worden ge'informeerd; dit is inmiddels door PH.C gedaan.

2. Piloot Hongaarse Luchtvaarttnaatschappi j (Aurora 15-9-1969) Uf

De achtergebleven Malev-piloot wordt reeds enkele dagon in Jliimterdaiu'irerhoord,
L2 en nfeiji^einteresseerd. H.BVD verzoekt PH.C contact op te/neinen met
de Politic lAaiffifcpBamffii andere geinteresseerden voor het treffen vary een rogo-
ling voor de samenwetfking in dit geval.

3. S.J.-actie bij de premiere van "Battle of Britain"

BV maakt melding van een bij de Arasterdarase Politie ontvangen anonieme telefo-
nische mededeling betreffende te verwachten relletjes van de S.J. bij de
premiere van de film "Battle of Britain" op 25 September a.s. te Amsterdam,
welke filmvoorstelling door H.M. de Koningin zal worden bijgewoond. U.BVD ver-
zoekt BV de heer in te lichten»

Navo

H.D vernam dat de heer het voornemen heeft op de eerstvolgende
van de Perrnanente Vertegenwoordij^ers voor te stellen een comniesie van drie
"onafhankeli jke wijze raannen" in het leven te roepen voor een onderzoek naar bee
Navo-beveiligingssysteem. H.D sprak hierover reeds met Ambassadeur die zijj!.
steun toeaegde. H.BVD aerkt op dat de instelling. van een dergelijke officxeie
commissie zeker aanbeveling verdient, maar dat een commissie van outsiders Bon-
der bijstand van deskundigen weinig zal kunnen uitrichten. H.BVD heeft. er ^eeri
bezwaar tegen dat H.D aan Buitenlandse Saken vraagt het voorstel van de heer

te steunen, raaar is van oordeel dat v/ij geen aanbevelingen dienen tc-
doen voor wat betreft de sarnenstelling van de commissie. De plamien voor da in
het Special Committee te voeren actie zullen niet worden gewijzigd.

5» I.D.-bijeenkomsten

Terugziende op de deze week gehouden bijeenkomsten met de Politie merkt H.BVD
op dat er naar gestreefd zal worden in het vervolg de bijeenkomoten e£n keer
per jaar en dan een gehele dag te houden met een gezainenli jke lunch, dit vooral
ter bevordering van het informele contact. Voorts kv/am bij de bespreking van
het Maandoverzicht naar voren dat dit in een duidelijke behoefte voorziet en
dat de wensen eer naar meer dan naar minder inhoud uitgingen. Dit laatste acvit
H.BVD een belangrijk argument bij de a.s. besprekingen met de Minister over de
toekoraotige vorm van het Maandoverzicht.

6. Gesprek met Dr.Vondelin^

H.BVD deelt mede dat de heren JSngelen en (redacteuren van het "Spionne-
tje") bij hun.gesprek met Dr. Vondeling over "BVD-methoden" van cleze eiiigo raad-
gevingen ineekregen w.o. een betreffende het laten controleren van onse go'teiino
uitgaven door de Rekenkaraer.

19-9-1969.



AURORA

OCHTSNDBESPRSKING op maandag 22 September 1969

Aanwezig : PH.BVD - BV - HC - HD - HE - HKEB - HTD - KD

Afw«zig : H.BVD - HK

EURO-CONTROL

HD deelt mede dat thane ook Zwitserland toelating tot deze
organisatie heeft verzocht* Zwitserland zal dus ook wat aan
bevoiliging moeten gaon doen. Bij de onderhandelingen wordt
de beveiliging tot dusver slechta terloops genoemd. De orga-
nisatie voolt er zelf weinig voor. PH.BVD herinnert aan de
moeilijkheden op dit punt bij de toetreding van lerland .inder'
tijd. Do Luchtmaoht is vertegenwoordigd in het bestuursoon;itS
ran Euro-control. De organisatie kent wel "geheiiue" maar geen
"zeer geheime" zaken.

22 September 1969*



AUH02A

OCHTiiNDBESPRaKING op woensdafl 2^ September 1969

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

Afwezig : H.KiSB

1. (zie ook Aurora dd. 12-9-1969)

H.C deelt mede, dat uit een aantal hem voorgelegde foto's een
Foolse medewerker van de ambassade in Parijs heeft aangewezen als de persoon
waarmede hij contact heeft gehad. Deze is genaamd . Hierna wordt ge-
sproken over de vreemde wijze van behandeling van de zaak door de militaire
instanties. Op dit moment staat nog niet vast of de Koninklijke Marechaussee
bij deze zaak zal worden betrokken en of tegen proces-verbaal zal
worden opgemaakt.
Vastgesteld wordt dat in het Special Committee iets over de zaak zal
moeten worden gezegd, nu van militaire zijde het Hoofd van het Security
Directorate van de Nato, Colonel , over de zaak werd geinformeerd.

2* Bezoek aan ... .

HK bracht op 22 en 2J> September jl. een bezoek aan , waar hij zich
orienteerde omtrent de uitvoering van wet ter beperking van brief-, post en
telexgeheim. Hij vertelt het e.e.a. over zijn ervaringen.
Verwezen wordt naar het terzake op te maken rapport.

P »G.-vergadering

In verband met de 25 September a.s. te houden P.G.-vergadering, verzoekt H.BVD
de afdelingshoofden B en C hem het nodige materiaal ter beschikking te stel-
len. H.B zal dit doen t.a.v. de anti-Navo-carapagne,

Op 3° September a.s. brengt de heer een afscheidsbezoek aan de Dienst.
Des ochtends vindt een bespreking met H.BVD en PH.BVD plaats, waarbij H.C en
H.B aanwezig zullen zijn.

BOA

H.BVD bracht maandag jl. een bezoek aan de nieuwe BOA-vestiging in Amsterdam.
Hierbij was ook de IKolonel van de Rijkspolitie aanwezig. H.BVD ia
gebleken, dat in het H.P.-gebouwencomplex ook nog ruirate ter beschikking staat
waarvan wij eventueel voor bepaalde bijeenkomsten van eigen personeel of
bijvoorbeeld met de
H.E wijst erop dat

Politie, gebruik zouden kunnen maken.
een bijeenkomst met £ IX- of E XIII-personeelt waarbij de

Dienstleiding aanwezig is, van waarde moet worden geacht.

2̂ -9-1969.



AURORA

OCHTEND3ESPR.SKING. van vrijdag 26 September 1969

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

Afwezig :

1. (aie ook Aurora dd. 2̂ .9,)

Onder ueer naar aanleiding van de kwestie van het doormelden van de
zaak aan de NATO, had H.BVD op 24.9.1969 een geeprek mat
Mr. do van Buitenlandae Zaken. Dit geeprek leidde tot d* conciu

, ̂  sie dat het aanbeveling verdiende een dergelijke mededeling, 20 dit
nog mogelijk was, voorlopig aan te houden. De heer hoe ft
hiertoe de nodige stappen gedaan, die het gewenote effect haclden.
Over de kweatie is ook nog op 2k September geeproken - in aan
sluiting op de bijeenkcmst van het CVIN - met Admiraal t Koionel

en Overste . Daarbij trad near voren dat aan de zaak
mogelijk ook nog andere aspecteu verbonden zijn dan die we'lko

betrekking hcbben op dc werkzaamheid van betrokkene voor do U.B..
Dit maakt een breder onderzoek wenselijk, waarbij de pienst botrokk«n
is en in verband waarmede F.HC aangewezen werd ais coordinator.

2. Onderzoek naar security situatie bij de NATO

Mr. deelde mede dat de "Comraissie van wijae raannen" die de^e
zaak zal beaien, zal worderi samengesteld uit vier leden. Van Franaa
zijde heeft men een plaats in deze commissie geclaioed,

3. P.G.~vergadering

Op de gisteren gehouden P.G.-vergadering verschafte H«BVD inforaatie
_ over de te verwachten studentenactiviteiten, onder aeer over de anti-

NAVO en de anti-Justitie campagne en over het geval Roussilhe.
In verband met een vraag van het Ministerie van Binnenlanuse Zakea of
de C.d.K.'s ook informatie oratrent studentenactivitoiten kunnen kr
werd gevraagd of de P.G.'s anderen laten kennisnemen van de hun tar
beschikking gestelde stukken. Aangenomen kan worden dat in een enkel
geval een P.G. inderdaad een C.d.K. heeft geinformeerd. Voorts bleek
dat de wnd. P.G* Den Bosch nieb op de hoogte zijnde van de ge.lden.de
restricties, het bulletin over de studentenactios onder raeer ?.an poll
tie functionarissen had ter beschikking gesteld.

26 September 1969*



AUiiOilA

TJJHDBJor.LIKING op raaanda;? 29 September 1969

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

Afwezig : H.KiiB

1 • Hon.qaarse piloot

Ds Hongaarse piloot , die om asiel heeft veraocht, werd de»er da^er.
door CS verhoord.
H.C vertelt het e.e.a. over het resultaat vail het verhoor.

2. Roemeense visa

H.BVD vernain dat de Minister van Buitenlandse Zaken thans een voorr.tal bij
de Ministerraad heeft voorgebracht tot afschaffing van de visa met K
Dit ondanks het afwijzend adviec >̂ an onze kant snige tijd teru^c
H.J3VD heeft het voornetaen over deze kv/estie contact te iioeken met
Minister Polak,

29-9-1969.


