
AURORA

OCHTgNDB^SPHSKIHG op woensdas 1 .lull 1970

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.J3 - H.KEB - H.TD - KD

Afwezig ; H.BVD - HK

1. Reactie op het rapport van de Commissie-Biesheuvel

H.D vestigt de aandacht op enige uitlatingen naar aanleiding van het
rapport-Bieshcuvel van Mr. Crince le Roy, lector in het staats- en adiainiBUi-fi-
tief recht aan de R.U. van Utrecht, gepubliceerd in de "Haagsche I'ost" van
2k juni jl.. Mr. Crince le Roy vreest dat bij een grotere opeaheici de artibt ?:•?.•
ren veel eerder geneigd zullen zijn om stukken te rubriceren. Hij-wijst e.r op
- en naar de mening van H.D terecht - dat nu ook zou moeten worden aange^ev-rr
welke stukken gerubriceerd moeten worden. Tevens zou veel meer dan tot dui'.v??'
gebruik gemaakt moeten v/orden van de mogelijkheid tot derubricering.

2. Antecede'ntenonderzoeken voor Zambia (Aurora van 2.k juni jl., pt. 3)

H.D heeft deze zaak besproken met Mr. . Wij zullen geen onde^oek insv..."i
len. Buitenlandse Zaken zal volstaan met een verklaring omtrent hot gedrag
t.a.v. betrokkenen.

H.KEB deelt mede dat de heren en donderdag 9 juli a.s.
koraen neraen. Het uur zal nog nader worden opgegeven.

1-7-1970.



AURORA

op vrijdag 3 juli 1970.

Aonwezig: PH.BVD - BV - H.G - H.D - H.E - H.KE3 - H.TD - K/D

Afwezig : H.BVD - HK

1.

2. _Dak_antennes

H.TD deelt rcede dat hem bij inspectie is gebleken dat enkele antezmcs
op het dakAochnische gebreken vertonen. i3ij Schevsningen Radio cijn
niouwe aiitennes besteld, PH.BVD verzoekt een rapport over deze ?.aalc«

3. V.N.A.

H.VNA zal tot 5 juli a.s. in Nederland zijn en korat heden op beaook b
PH.BVD. Verzocht wordt eventuele vraf-;en tijd.ig aan PH.BVD voor te
leggen.
De heer heeft ztich ziek geneld en wordt thans door de beer

vervangen.
De heer , ex-H.VHA, is per 1 augustu.3 a.3. benoerad tot gczajj
hebber van Curasao als opvolger van de heer •

if. C.V.I.N.

PH.BVD doet enige mededelingan over de gisteren door hem bijgewoonde
bijeenkornst.

3 juli 1970.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 6 juli 1970.

Aanwezig: PH.BVD - BV - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1. Anti-eabotagecursue.

Naar aanleiding van een vraag van HE deelt PH.BVD aede dat gewerkt wcrti'j
aan de roorbereiding van een anti-sabotagecureus die, naar gehoopt wordt
in dit na jaar zal word en gegeven. Het ligt in de bedoeling dat deze CUT •-
BUS gevolgd zal worden door politie-ambtenaren uit enige grot a getaeentv'r:
alsmede door enkele BVD-anbtenaren. KCP tracht instructeurs te viaden.

2. Bezoek president Tito.

PH.BVD deelt mede dat een kleine Joegoslavische delegatie hier op 13 »̂
14 juli a. 8. zal verblijven ter bespr eking van de veiligheidem*at*-«ge-
len die moeten worden getroffen voor hot a.s. bezoek vau pr«8i<le»t TJtt/.
De namen van de delegatieleden zijn bekend.

3. V.N.A.

PH.BVD doet enige mededelingen betreffende zijn gesprak net H.VM van
vri jdag jl. . Hetgeen hi j van deze vernara gee ft treinig re-ien tot cpcri-

k. Corr^ctie Aurora-verslag van 3 .1uli 19?Q«
a. pt. 1, de lattste zin dient te luiden: PH.EVD vraagt zich af

voor de Marid over deze zaken geen contact wet ons hcei't op-
genomen en verzoekt HD een en ander nader met HC te bcwprc -
ken.

b. pt. 2, de eerste zin te lezen als volgt: H.TD tieolt mede dat beta
bij inspectie is gebleken dat enkele an tonnes op bet dak ve;*
ouderd zijn en techniecbe gebreken vertonen.

6 Juli 1970.



AURORA

OCHTaNDBaSPRBKING op woensdag 8 .juli 1970.

Aanwezig : PH.BVD - BV - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - K/D

Afwezig : H.BVD - HK

1. Nederlandse Militair-attachS Belgrade. (Aurora 26 juni '70 pt.l)*

HC doet enige mededelingen n.a.v. de plaats gevonden debriefing van
korporaal . heeft zijn Joegoslavieche verloofde
raeegobracht; zij vcrkreeg een visum voor drie maanden.

2.

De heer korat morgen te 11.00 uur afscheid nemen. P1J.BYD v.?r-
zpekt HC en BV met hun daarvoor in aaninerking komende raedeworkers
daarbij aanwezig te zijn.

8 juli 1970.



aKIKG op vrijds.f- 10 juli 1970

Aanwezig: PH.BVD - BY - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TP - K/D

Afwezig : H.BVD - HK

1.

2. BeveiliKing Suropese Gemeenschappen

H.C had gisteren een gesprek met de heer van de Nederlandse Ferraar.;.nt
Vez'tegenwoordiging te Brussel. bleek niet veel vertrouvvan te hebben
in dc heer . Ook de heer , die H.C nog even onticoette, had wninis;
waardering voor de heer . PH.BVD verzoekt H.C een en ander ondez- de «=*n-
dacht van H.BVD te brengen met net oog op ditns contact met. de heer in
Benelux-verband.

3» Sowjet V/est-politiek

BV vestigt de aandacht op een zeer lezenswaardig rapport over dit oridervrerp
van de Nederlandse Ambassadeur in Moskou, dat wij van Buitenlandse Xaken cr1';--
vingen.

kt Aanslagen op burKerluchtvaart

H.D vernam van de heer dat het Comit£ Bsvsili^iiig BurgtrrluchtveMa-L
< ~ nau\7elijks van de grond komt. Bij de KLH is een zeer inetructiove curtsup O/L-I-

springstoffen gegeven door de Overete . had uit Ziiriclj voi-i-:.
men dat de Zwiteerse politie heeft gewaarschmvd tegen eventuele tagein Oe
"Iberia1' geriohte aanslagen op 1? juli a.s., de Spaaaoe herdenkingcdgg van :V2.
begin van de revolutie. De K.P. van .Schipho.1. is hierop reeds tieat

10-7-1970.



AURORA.

QCHTENDBUSPHEKING op maandag 15 .Juli 1970

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

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Cedok-employee vraag;t asyl

H.C deelt mede dat een Praagse employee van de Tsjechische Luchtvaartmaat-
echappij die een bezoek bracht aan Italic niet naar Praag terug wil. Gisteren
arriveerde zij op Schiphol. Vandaag zal in samenwerking met de Gemeentepoiitie
van Hoofddorp met haar gesproken worden.

2. Bezoek van

r 5.

Besproken wordt het door KEB opgestelde programma van het bezoek dat raorgen
plaatsvindt. De B-bespreking wordt verzet naar dinsdagmiddag 15*00 uur.

Bezoek president Tito

H.BVD deelt mode dat hedenmiddag vier Joegpslavische veiligheidsfunctionarissen
een gesprek zullen hebben met vertegenwoordigers van Justitie, van Binnen-
landse Zaken en van Buitenlandse Zaken over de velligheidsmaatregelen ter gele-
genheid van het a.s. bezoek van President Tito aan Nederland.

In verband met de vervanging van de heer door de heer verzoekt
H.BVD aan H.KEB hem een concept-briefje aan de heer voor te leggen.

•H.BVD.vernam dat de Israelische staatspolitie contact onderhoudt met de
Commissaris van Rijkspolitie . Hij heeft hierover met Hr.Besier gespro-
ken. Uiteraard bestaat er geen bezwaar tegen dit contact ale dit tot uitwisse-
ling van gegevens over strafbare feiten beperkt blijft en ons verkeer met

niet doorkruist. H.BVD zal dit punt aan de orde stellen op de a.s.
P.G.-vergadering.

6. JeuKd Veiligheidsconferentie

H.BVD verzoekt BV attent te zijn op gegevens over de eind augustus in
Helsinki te houden Jeugd Veiligheidsconferentie. Gegevens die ons bereiken
dienen aan Buitenlandse Zaken te worden doorgegeven.

H.BVD deelt mede dat donderdag a.s. aan de heer de Officierorde
van Oranje Nassau zal worden uitgereikt.

13-7-1970.



AURORA

OCHTENDBHSPK3KINQ op woensdag 15 __julil970.

Aanwezig: H.BVD - BV - HC - HE - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : PH.BVD - HD - HK

Pers.

Ges'proken wordt over de Telegraafartikelen van 14 en 15 juli betref
fende de activiteiten van Hetrebsky. HC deelt mede wat ten aanzien
van de bronnen van de Telegraaf werd vernornen. K/D heeft enige
journalisten te woord gestaan die on coiamentaar vroegen. H.3VD vsr-
zoekt HC na te laten gaan of de artikelen punten bevatten die vocr
ons van belang kunnen zijn.

NATO Special Committee.

H.KSB deelt mede dat de data voor de volgende bijeenkomct een dag
zijn opgeschoven en thans zijn vastgesteld op 28, 29 en ~j>0 oktpber
a.s.. De data voor de bijeenkomst van de .verkgroep blijven onge-
wijzigd.

Benelux,

H,BVD zal vrijdag 2k juli a.s. de bijeenkomst van de Diensthcofcen
te Luxemburg bijwonen. De daaraan voorafgaande donderdag xc-il hij ir
de narniddag op de Nederlandse Ambassade te Brussel aonwezig zijn
bij de uitreikiug van de Koninklijke onderscheiding aan de heer

. (Dit laatste tevens ter correctie van pt. 7 Aurora van
13 juli jl.)

Hoofd zal raaandag 19 oktober a.s. een bezoek aan de Dienst
brengen.

5. Bezoek president Suharto.

H.BVD deelt mede dat P.HC voor de Dienst zal deelnemen aan de be-
sprokingen over de veiligheidsnaatrcgelen die getroffen sallan *.for-
den ter gelegenheid van net bezoek van president Suharto in sopter.;-
ber a.s,. De afd. B wordt versocht attent te zijn op bcrichten ov-.r
agitatie e.d.. CFO is aangev/ezen als verzamelpunt voor gecevetio ciio
in verband met dit bezoek van belaiig kunnen zijn.

6.



" 2 ~ AURORA

7. Gesprek H.3VD met Minister en S.G.,

H.BVD deelt tnede hedenmiddag een gesprek te zullen hsbben met de
Minister en de secretaris-generaal. Hij verzoekt de eventueel voor
bespreking in aanraerking koraende punten tijdig aan hern voor te
leggen.

8. Correctie Aurora-verslag van 13 ju.li 1970.

Punt 5 van dit verslag vervalt.

15 dull 1970.



OCHTENDBiiSPaSKIHG op vri.ldag 3.7 juli 1970

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

Afwezig : PH.BVD

1. Bezoek President Suharto

H.C deelt raede dat hierover een gesprek met Buitenlandse Zaken plaatsvond. Mon
verwacht aan die zijde geen grote problemen wat het veiligheidsaspect van het
bezoek aangaat. De President zal verblijven in Huize Ten Bosch. Het vervoer vac
hem zal gedeeltelijk per helicopter plaatsvinden.
Door Buitenlandse Zaken werd ons gevraagd of ons gegevens ter beschikking stcj.;..ti
omtrent Indonesiers die in communistische landen hebben gestudeerd.

2» Adviftscommissie Antecedentenonderzoeken

H.BVD vernam van de Minister op 15 juli jl. dat de voorzitter en de leden van
deze commissie thans zijn benoemd. Voorzitter is prof. ;
plv. voorzitter prof. . Er ontbreekt nog een plaatsvervangend lid, name~
lijk die door Mr. Van Mierlo moest worden voorgebracht.
H.D acht het niet onmogelijk dat bij de Marine een eerste klachtgeval voorkcir.t,
dat zich leent voor behandeling door de comraissie. Het betreft hier een geval
van een jongernan van 17 jaar, die gesolliciteerd heeft naar de functie van
leerling-bankwerker op de marinewerf Den Helder en die werd afgewezen. o^dat hi,-]
een Russische moeder heeft en familieleden in de Sowjet-Unie, waaratede contact
wordt onderhouden. De vader van de .betrokken jongeman is tegen dese s.fxvijziag1
in het geweer gekomen.
HK vraagt zich af of foraaliter bezien dit klachtgeval voor behandeling door c>
Adviescommissie in aanraerking komt, aangezien de regels van de Beschikki rig ter-
zake niet zijn gevolgd.
H.BVD meent ,dat vormgebreken in de procedure dit effect niet per se bfthoeven op
te leveren.

3. Commissie K.B.

HK deelt mede dat hij van de admiraal een uitnodiging ontving voor een
eerste bijeenkomst van deze commissie, waarin de aanpak van het werk zal v;crdo:,
besproken. Deze vindt plaats op woensdag 22 juli te 10. JO uur. De r.oranij seie is
als volgt samengesteld: Admiraal , voorzitter; Kolonel (MilitP.it";
Diensten); de heer (BID); Mr. Van Doeveren (3VD); Jlir.Mr.

(BuZa) en Mr. (Alg. Zaken), secretaris.

'f. Gesprek H.BVD met Minister en Secretaris-Generaal

In dit op 15 juli jl. gehouden gesprek kwaraen de volgonde punten aan de orde.

- Bcgroting. Onze Begroting is zonder meer geaccepteerd. H.BVD acht dit een.
verheugend feit, daar andere begrotingen werden gekort.

- Bezoek Joegoslavische Minister van Justitie aan Minister Beernink e.ls
Minister van Justitie a.i. op 23 juli ter voorbespreking bezoek /'res. Tito
1 oktober.

- Witte BVD. Mr.Beernink heeft niet met Minister Den Toorn gesprok<=:i ijl f:~-
zin dat de MID daaraan zou kunnen ontlenen het vergaren van inlichtiiitj^u
t.a.v. de Witte BVD ter hand te nemen.

- Rapport Commissie- . Dit wordt vergezeld van het (globale) ovc-rsie'iit
vertrouwensf uric ties door de Minister aan de Kamsrcomrainsie gesontlon.



- 2 -

Afluisterwetgeving

Bij gelegenheid van een bezoek aan Minister Polak op 16 juli jl. eprak H.3VD
over de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Privacy die in de tweede
helft van augustus of begin September in de Tweede Kamer zal plaatsvinden.
Minister Polak overweegt voorlopig alleen de behandeling in de Kamer waar te
nemen en wanneer daartoe aanleiding bestaat i.v.m. de BVD-bevoegdheden Minister
Beernink te vragen dit gedeelte voor zijn rekening te nemen.
H.BVD heeft Minister Polak toegezegd dat tijdens de behandeling iemand van de
BVB aanwezig zal zijn.

17-7-1970.



AURORA

OCHTENDB3SPHgKIHQ_op inaandag 20 juli 1970

Aanwezig: H.BVD - BO - H.C - H.D - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD - H.E

1. BID

In een gesprek dd. 17-7-1970 met Adrairaal vernam H.BVD dat
Drs. per 1-7-1970 bij de BID nieuv/e stijl in dienst is getivden.
Drs. zal direct onder Adrairaal ressorteren en dus nist onder
de heer worden gesteld. Hi.i zal de zgn. open contacten van dezo dienst
onderhouden. Het ligt niet in de bedoeling dat Drs. in de relatie
met de BVD naar voren zal komen. Deze functie wordt toebedeeld aan de heer

, terwijl op beleidsniveau de heer de zaken wat onze Dienst
aangaat, zal behandelen.
H.BVD bespeurde dat bij de Admiraal nog enige onduidelijkheid bestaat
t.a.v. de koers die met de BID zal xvorden gevaren. Was tot nu toe ook in cte
Kamer gesteld dat de BID werd opgeheven, thans blijkt dat Adrairaal het
bcgrip opheffen als zodanig ongaarne hoort en dat hij veeleer denkt aen een
BID niouwe stijl, onder verantwoordelijkheid voorzover tot nu valt vast te
stellen, onder de Minister van Defensie.
H.BVD meent, dat wij de ontwikkeling terzake rustig moeten afwacht&n.

2. Politic Kaarlem

H.BVD ontving een uitnodiging voor de afscheidsbijeenkomet van de
H.C.v.G.P, , die binnenkort met functioneel leeftijdsontslag gaat.
H.BVD zal deze bijeenkomst bijwonen.

20-7-1970.



AUKOtfA

op maandap; 27 juli 1970

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

Afwezig : PH.BVD

1 . Commissie Beveiliging Burger Luchtvaart t

H.D meldt dat ondanks een door Mr. van Justitie gedane toeaegging voor
ons geen plaats is ingeruimd in de Commiesie Beveiliging Burger Luchtvanrt. J-
(Nader vernomen dat dit is opgelost na een telefoongesprek van H.BVD met j
Mr. . Een vertegenwoordiger van de Dienst zal ad hoc voor elke bijeen- \t van de coraraissie worden uitgenodigd). \, Aanpassing K.B,

HK vertelt het e.e.a. over net besprokene op de eerste vergadering dd. 22-7-3.970 •
' van de Comraissie K.B. onder leading van de Adrairaal . Verwezen wordt naar I

zijn notitie hieromtrent aan H.BVD dd. H2-7-1970. Voorlopig wordt door de com- ;
misoie het gedeelte over de BVD in het K.B. ongewijzigd gelaten. Men vorif/acht ',.
eventuele voorstellen van wijziging van onze kant. In verband daarraede versockt. .
H.BVD de afdelingshoof den hem uiterlijk 17 augustus a.e. te laten v/eten v;elke
opmerkingen zij onitrent het K.B. hebben en we Ike wijzigingen zij wenselijk achteru

'$• Luchthavene

H.BVD nam met waardering kennis van een nota omtrent de situatie van da lucht-
havctis van KGP, die ook aan enige afdelingshoofden werd gezonden. Hij v/il op
deze zaak terugkomen nadat dezen van de nota hebben kennic genomen.

H.BVD vernam van Admiraal dat de -liaison de heer r.iet ẑ l
worden vervangen. In dp tweede helft van augustus komt de Generaal sp
bezoek, mede om hierover te spreken.

Benelux

H.BVD doet enige mededelingen omtrent de vrijdag 2k juli jl. in Luxemburg gc-hou
den bijeenkomst van de hoofden van de Benolux-dionsten. Men had c-nir;e oy
gen over de nota vun KJA betreffende de beveiliging van de jixiropese Geme
pen, waarvoor veel waardering bestonri. . Deze opmerkingen zullen worden doorjp^e-
ven naar het Comite van Drie ( de heren , en ) . In de volr.c-nda
bijeenkomst die op 9 September is bepaald v/il men dan op deze not?. t<?rugl;.ow»n.
Hen hceft dan ook de gelegenhoid om te spreken over het bezoek van President
Tito.

27-7-1970.



AURORA

OCHTENDBasPHjSKING op woensdaft 29 .lull 1970

Aanwezig: H.BVD - BO - H.C - H.D - PH.E - H.K2B - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1. Arabisch reisverkeer

Naar aanleiding van de melding in dagrapport afd. C dd. 28-7-1970 betreffendo
- da toeneming van het reisverkeer vanuit Arabische landen, vraagt H.BVD aan
H.C om enige jdetaillering van deze gegevens. Mogelijk is het aan de hand
daarvan realiseerbaar enig nader inzicht in dit verschijnsel te verkrijgen.
HK wijst er op dat CFO hieromtrent door Bu£a ook vragen ter verklaring warden
gesteld.

"2. Bijzondere maatregelen Schiphol

Mr. van de KLM heeft H.D gevraagd bericht onzerzijds te mogen ontvan-
gen wanneer wij de indruk^hebben dat er minder gevaar voor aanslagen op
vliegtuigen te duchten zou zijn, dit vooral gezien de bijzondere beveilijjings-
maatregelen die op Schiphol nog van kracht zijn t.a.v. het luchtverkeer naar-
het Midden-Oosten. Vanzelfsprekend legt dit ook een grote financiele last op
de betrokken luchtvaartrnaatschappijen.
p.BVD geeft als zijn raening dat zolang het conflict in het Midden-Oosten
voortduurt het gevaar van aanslagen zal blijven bestaan.

3» Luchthavens

H.BVD zal over de luchthavennota met KCP spreken. Hij zal hem verzoeken deze
kwestie met Maj. van de Dienst Luchtvaart Hijkspolitie door te
nemen, o.m. om gegevens betreffende de aantallen landingen te verkrijgen.
Daarna zal worden bepaald of er aanleiding bestaat t.a.v. de eituatie van de
luchthavens verder te gaan dan in de nota van KCP werd geeuggereerd.

^» Franse diplomaten in Moskou

Naar aanleiding van het bericht in JDe Telegraaf betreffende het in nioeilijk-
heden geraken in 196̂  van de Franse arnbassadeur in Hoskou, Dejean, en e?n
andere diplomaat Guibaud, zal H.KEB nagaan of ons daaromtrent enigerlei be-
richt van bevriende diensten heeft bereikt. Is dat niet het gsval dan sal
hij t.z.t. de kwestie eens terloops aansnijden in een gesprek met de

-vertegenwoordiger.

29 juli 1970.



AUitOJU-.

OCHTflNDBESPfiKKING op vrijdag 31 juli 197P

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

Afwezig : PH.BVD

Gesprek met dhr.

H.BVD had dezer dagen een gesprek met de heer , zoals bekend verboncan
aan het Nederlands Verbond van Ondernemers. In die kring zijn nl. vragen opgo-
komen of gezien de activiteiten van dhr. Meis in Groningen aanpaesing van hat
beleid van de betrokken werkgevers gewenst is. De heer is dit onder-«
werp in etudie gegeven. H.BVD kreeg niet de indruk dat hij het contact met de
afd. B en de kennisneining van het M.O. voldoende benut om zich terzake te
orienteren. Hij heeft de heer verzocht de kwestie volgende week op to
netnen met Hoofd B.

2. OSI

Begin September zal in Wiesbaden een bespreking met de OSI plaatevindsn. De
datum van het bezoek zal in overleg met PH.BVD worden vastgesteld. H.C za.1
hem bij het bezoek vergezellen.

Gesprek met Buitenlandse Zaken

O.p 29 juli jl. had H.BVD een gesprek met dhr. ,, die hij onderahancls
enige inforrnatie van belang uit de communistische wereld verstrekte.

Op 29 juli had H.BVD een gesprek met dhr. , die een aantal zaken betref-
fende de relatie tot de Dienst aan de orde stelde. H.BVD wil naar aanleiaing
daarvan na terugkeer van verlof van PH.BVii samen met deze en H.B en H.C c-en be-
spreking hebben.

Bijeenkomst afdelinKshoofden

H.BVD kondigt aan dat op Ik augustus te 10.JO uur in de vergaderzaal ê etafje
een vergadering van afdelingshoofden v/ordt belegd. In dc brede kring van a.t'.ie-
lingshoofden en hun plaatsvervangers wil H.BVD informatie geven onitrent de
situatie van de voorbereiding van de Dienst t.a.v. buitengosoue omotsjidigheden
(de KOV-taak)« In de kleinere kring met de afdelingshoof dc-ii alleen wil liij
daarna een gesprek voeren over de personeelsproblematiek, c»ra0 over de voor-
ziening in de aangekondigde vacatures van de V.N.A. en de NATO.

6. SBP

Na terugkomst van PH.BVD wil H.BVD met H.B en de SBP-medewerkers oen gseprek
hebben over de SBP-taak, mede ter voorbereiding van de eind oktobor te bt-
leggen bijeenkoinst in Hoog-Soeren,

31 juli 1970.



AUHOHA

OCHTaNDBflSPRSKING op maandag 3 augustus 1970

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

Afwezig : PH.BVD - H.KEB

1. Arabisch reisverkeer (zie ook Aurora 29-7-1970» punt 1) •' '

Het is H.C gebleken dat de toeneming van het reisverkeer uit Arabische landen
voornaraelijk is toe te schrijven aan grote aantallen Egyptenaren die naar
Nederland komen. Bij informatie bij de vreemdelingendiensten van de grote
eteden is naar voren gekomen dat zij meestal als toerist hier komen, veelal
zonder voldoende middelen van bestaan, dat zij hier om verlenging van visa ver-
zoeken en dan clandestien gaan werken om in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien. Tijdens de vergadering neemt H.BVD telefonisch contact op met
Mr. , loco S.G. van Justitie, die van het verschijnsel nog niet op de
hoogte bleek. Hij zal zich terzake nader informeren en bezien of het gewenet
is maatregelen te neraen.

2. NATO-functiee

H.D deelt mede van de security-office1* van het Shape Technical Centre, de hear
te hebben vernomen dat deze belangstelling heeft voor een functie bij

het Nato Security Directorate. Hij schijnt een goede relatie te onderhouden met
de personeelschef van de Nato, de heer . H.D heeft hem in het ongewisse
gelaten t.a.v. de functie bij het Security Directorate die als een Nederlands*
plaats wordt aangemerkt.

3. Gesprek met P.G. Suriname

H.BVD had 31 juli 1970 een gesprek met de hier met verlof vertoevende
P.G. Suriname, Mr. . Hij legde dit vast in een verslagje dat hij aan
H.B zal zenden. Mr. vroeg H.BVD of het mogelijk zou zijn de CID we^r
enige hulp bij het opleiden van personeel te geven. H.BVD overweegt om de o.inbte-
naar van de Dienst die in aanmerking korat voor de vacature bij'de VNA eveatueel
ook met opleidingstaken t.a.v. de CID te belasten.

3-8-1970.



AUIK-RA

OCHTENDB.^PRf]KING op woensdag 5 augustus 1970

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

Afwezig : PH.BVD

1, Pood Braziliaanse diplomaat

Gesproken wordt over hetgeen tot nu toe bekend is over de gewelddadige dood
van dc 2e secretaris van de Braziliaanse Ambassade, , op de
Pompstationsweg.
H.BVD betreurthet dat het bericht hieromtrent van de Haagse Politic, dat ons
gisteren ca. 17.00 uur bereikte, hem niet onmiddellijk ter kennis is gebracht.
Terloops ontving H.BVD nu een mededeling daaromtrent op de ontvangst bij gole-
genheid van het vertrek van Mrs. .
H.BVD meent dat de Dienst zich t.a.v. dergelijke voorvallen actief dient op ts
stellen, omdat een politieke achtergrond niet uitgesloten mag worden. Het ziet
er overigens op dit moment niet naar uit dat een dergelijke achtergrond waar-
schijnlijk is. H.BVD heeft de afdeling B verzocht hedenmorgen na te gaan of
bij het politieonderzoek verdere gegevens zijn bekend geworden.

2. E IX

PH.E deelt mede dat de E IX-groep die onder leiding van de heer staat
eind deze week een onderdak zal vinden in het huis aan de overzijdc*. H.BVD
deelt mede dat dit wel enige tijd zal moeten duren gezien de niet bijaonder
snelle voortgang van de bouw van de nieuwe garage die t.z.t. mogelijkheden va*.i
verschuivingen in ons gebouw zal bieden.

De -vertegemvoordiger Mr. zal eind September vertrekken. Zoale
bekend wordt hij opgevolgd door de heer . H.BVD deelt raede dat
het afscheid vanwege de Dienst van Mr. zal plaatsvinden op vrijdag
11 September a.s.. H.BVD zal in overleg met H.KSB bepalen wat het afscheid ze.1
omvatten.

/

Gesprek met Hr.ainthoven

H.BVD had 3-8-1970 een ontmoeting met Mr.Einthoven, die nog zear plezierigo
herinneringen had aan onze reunie-bijeenkomat op 29 mei. Hij vertelt het e,e,a«
over het met Hr.Einthoven gevoerde gesprek,

Bezoek President Suharto

Door de afdeling C zullen de gegevens betreffende het bezoek van
President Suharto van belang in verband met de beveiliging daarvaa in sanon-
werking met de afdeling B worden vastgelegd in een bulletin dat aan de daar-
voor in aanmerking komende autoriteiten wordt toegezonden.

5-8-1970.



AURORA

OCHTENDBaSPREKING op vrijdafi 7 augustus 1970*

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

Afwezig : PH.BVD

1. Kabouters

H.BVD is gisteren opgebeld door de heer van Buitenlandse Zaken
in zijn kwaliteit van Secretaris van de Carnegiestichting, die het
beheer heeft over het Vredespaleis. Dit hield verband. met het feit dat
Kabouters gisteren getracht hebben het Vredespaleis binnen te dringen,
hetgeen te elfder ure door de Politic kon worden voorkomen, De heer

zou gaarne zien dat wanneer wij over v66rinforraatie t.a.v.
Kabouteracties gericht op het Vredespaleis beschikken, deze aan hem
of aan de Directeur van de Stichting, de heer , zal worden
ter beschikking gesteld,
H.B wijst erop dat wij geen bijzondere activiteiten t.a.v, de Kabouters
ontplooien en dat wij van de actie Vredespaleis niet vooraf op de
hoogte waren. HiJ raeent dat de Politie t.a.v. Kabouters het nodige
zou dienen te doen0

2. Bezoek President Suharto (zie ook AURORA d.d. 5-8-70, pt. 5)

H.BVD deelt raede dat hij volgende v/eek, woensdag 12-8-70, zal deelnemen
aan een beraad van een aantal autoriteiten betz^ef fende de beveiliging
van het beaoek van President Suharto. Hij ontving hierover een brief
van de D.G. 0.0. en V., Mr. Mijnlieff.

5. P.B. P.v.d.A.

H.BVD ontving een uitnodiging ora op 31-8-70 een orienterend gesprek
met het P.B. van de P.v.d.A. te hebben over de taak van de BVDe
De Minister heeft aan H.BVD overgelaten of hij al of niet op de uit-
nodiging zal ingaan, hem daarbij kenbaar makende dat hij daartegen
geen bezwaar heeft. H.BVD zal de bijeenkorast van het P.B. bijwonen,
vergezeld van H.B0

EO

Bij een bezoek gisteren van de heer aan H.BVD 'bracht deze als
suggestie naar voren dat de huidige EO-leiding t.z.t. eens een bezoek
aan Londen zou brengen, Gezien het drukke lesprogram van EO heeft
H.BVD tegen de heer gezegd dat een dergelijk bezoek niet
binnenkort zal kunnen plaats vinden en dat hij de uitnodiging dus even
wil aanhouden.

7 augustus 1970.



AUitOKA

OCHTaHD3£SP&iKING_ op maandag 10 augustus 1970

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

Afwezig : —--

1. 1 Mei-Kroep

H.B deelt raede dat het afgelopen weekend een telexbericht werd ontvangen be~
treffende mogelijke activiteiten van leden van de 1 Mei-groep, gericht tegen
de Spaanse ambassadeur. Hiervan werd aan Buitenlandse Zaken en aan enigc
andere instanties kennis gegeven. H.BV1) herinnert aan de met Buitenlandse
Zaken gemaakte afspraak dat dergelijke meldingen, behoudens wanneer zij een
concrete aanduiding van wat verwacht wordt inhouden, alleen ter kennis zullen
worden gebracht van Baron , afdeling Kabinet en Protocol.

2. Prikacties t.a.v. militaire organisatie

Het afgelopen weekend is bij de afdeling B eveneens een bericht betref fenole t&
'verwachten prikacties tegen de militaire organisatie.ontvangen. Hiervan ward
ook Generaal op de hoogte gesteld. De Majoor wendde zich hitrop
tot H.B met de mededeling dat dit aanleiding was geweest tot doorbrcnging van
het bericht in de conimandolijn. Ter sprake komt of de informa.tie van
Generaal in het onderhavige geval, gezien vroeger gemaakte afsprakeii,
juist was. H.BVD wijst crop dat het de bedoeling is de Generaal beloidE-
vormende rapporten, die van belang kunnen zijn voor de Minister van Befensie,
ter beschikking tc stellen en dat hij niet het adres is voor het doorgeven
van waarschuwingen i.v.m. concrete acties.

3« Gevolmachticrd Minister Suriname

H.BVD deelt mede dat hij vrijdag jl. een gesprek voerde met de Gevolmachtigd
Minister van Suriname, de heer . Hij doet hiervan mcdedsling opdat men
wete dat het contact met deze is gelegd.

r~
•' k. Mr.Kolkert

Mr.Kolkert komt hedenmiddag afscheid neraen. Zoals bekend is hij enige tijd
terug benoemd tot Hoofd van het Parket in Middelburg, alwaar hij reeds werk-
zaam is. Kr is noc geen regeling voor zijn opvolger t.a.v. zijn functie in
relatie met de Dienst. H.BVD verwacht^deze binnenkort door Justitie zal worden
getroffen.
Het is nog niet duidelijk of het in de bedoeling van Justitie ligt Mr.
uit Rotterdam, die bij afwezigheid van Mr.Kolkert door ons kon worden bena-
derd, als diens opvolger aan te wijzen.

5. Toelating I.O.'s

Door H.BVD is een richtlijn vastgesteld m.b.t. het uitbrengon van advies aan
Buitenlandse kiaken in gevallen wanneer agreraent wordt gevraagd voor ec-n iiiplo-
matiek ambtenaar uit een van de communistische la.nd.en, \vanncer deze door one.
onderkend is als een 1,0.. H.BVD heeft zich vergGv/ist os.itrent de terzuks ge-
volgde gedragslijc. in Bel^ie en het Verenigd Konjr^krijk. Hij racent dat ;vij ?r
goad aan doen deae ook bij ons te volgen. Da regel komt hiercp neer dat
Buitenlandse Zaksn zal worden geadviseerd agrement niet te vcrlenen wonnesr
t.a.v. betrokkene is gebleken dat hij zich aan spionago-activiteiten hc-^ft



- 2 -

schuldig gernaakt. Dit kan aan de dag zijn getreden doordat hij in een ander
land persona non grata is verklaard of dat zonder dat dit is geschied enice
bekendheid aan zijn spionage-activiteit is ge^evan. Met is ook mogelijk dat
t.a.v. botrolckene bij een vorig verblijf in ons land op een aanv/ijsbare v/ijxe
is vastgesteld dat hij zich met spionage-activiteiten heeft ingelaten.

6. Grenscontacten Koninklijke Marechaussee

In verband met de vraag van H.C hoe de Dienst zich t.a.v. deze activiteiten,
v/aarover in Aurora al vroeger word gesproken, zal opstellen, beveelt H.BVD aan
aan de hand van een terzake opgestelde nota van PH.C vast te stellen welke
opinie de verschillende afdelingen hieromtrent hebben. Mocht blijken dat de2,e
contacten voor ons zonder waarde zijn dan zal navraag dienen te worden gedaan
bij de daarvoor in aanraerking koraende Duitse instanties (Sicherungsgruppe,

' LfV, Nord Khein-V/estfalen en Niedersachsen) \velke hun mening is.
Daarna kan dan, een redelijke termijn in aanraerking nemend, Hajoor
verzocht worden tot stopzetting van de gemelde contacten over te gaan.

10-8-1970..



AUKOHA

OCHTENDBa.SPKjJKING op v/osnsdag; 12 augustus 197Q

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

Afwezig : ——

1. Perscontacten

HK deelt mede gesprekken te hebben gehad met een journalist van de
Haagse Post, de heer , op 10-8-1970 en - telefonisch - met de heer

, Algemeen Dagblad. Verwezen wordt naar de desbetreffende notities.

2..

H.C vernara dat de huidige chef van de Benelux-desk, die deze
functie ongeveer 1 jaar vervulde, v/ordt afgelost. De naam van de nieuwe func-
tionaris is ons nog niet bekend.

3« Actie t.a.v. Indonesie

H.B deelt mede dat l*t augustus des avonds een demonstratieve actie, gestimu-
leerd door de CPN, zal plaatsvinden t.a.v. het Indoneeische consulaat in
Amsterdam.

4. Valse meldingen betreffende militairen

H.BVD vestigt de aandacht op een artikel in De Telegraaf van 12 augustus
"Saboteurs in leger strooien doodsberichten rond".
HK meldt dat de heer (Alg. Dagblad) hem gisterenavond over een zelf-
de bericht belde.
H.BVD verzoekt PH.D bij de MID navraag te doen betreffende deze zaako

5« Geheime fondsen

Op woensdag 19 augustus zal na Aurora de gebruikelijke bespreking hiervan
plaatsvinden.

6, Bevorderingen

H.BVD deelt mede dat de heer ., sectiechef DPOt benoemd is tot
Hoofdambtenaar 5e klasse en de heer van de afdeling C tot Hoofdcmbteuaar
voor speciale diensten 4e klasse.

7» Sesprek met Hr.Kolkert

In dit 10-8-1970 gevoerde gesprek met H.BVD en PH.BVD decide Mr.Kolkert mod*
niet te vorwachten dat binnen afzienbare tijd zal worden voorzien in de vaca-
ture van OvJ in Den Haag door zijn vertrek naar Middelburg ontstaan. Dit
houdt verband met te verwachten mutaties. 2r moet nl. voorzien worden in de
functie van PG Den Haag, aangezien Mr.Besier per 1-1-1971 met peusioen gaat.
H.BVD denkt dat het het bests is dat wij in voorkotaende gevallen op
Hr.Kolkert terugvallen, die immers nog in alle arrondissementen lean opfcrocitii.

Wijziging Aurora 10-8-1960, punt 5.
Laatste zin pag. 2 voor "gebleken" invoegen: "duidelijk",,

12-8-1970.



OCH-J:j\D3i3SPHiiKINa op vrijdae 1*f augustus1970.

Aanwezig: H.13VD - PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - PH.E - H.TD - KKEB - UK

Afwezig : ——

1* Valse mp.ldingen betreffende militairen (?.ie AURORA d.d. 12-8, pt. *f)

PH.D vernam van de MID dat al sinds enige tijd telefoontjes met valse
meldingen plaats vinden. Pas de laatste tijd zijn daarbij overli jder,s-
berichteno Hij zal bij gelegenheid bij de MID nadere gegevcns vragen
oratrent de frequentie van het verschijnagl,

2« Braziliaanse "terroristen^

H.KSB kreeg een verzoek van om meldingen betreffende eventuele
reisbewegingen van Brazilianen,behorende tot de groep van 0̂ raan die
onlanga tegen vrijlating van de Duitse ambassadeur in Brazilie naar
Algerije zijn gegaan«

3« Beveiliging bezoek President Suharto

H.BVD nam woensdag 12 augustus deel aan een bespreking van ca. 30 autc-
riteiten over het bezoek van President Suharto. Over de?-e besprekin»j
koraen notulen. Br zal nog een tweode vergadering plaats vinden wa:inoer
sterke verwachtingen bestaan over verstoring van het besook.
Binnen enige tijd vindt een soortgelijke bespreking plaats i»v.m.
het bezoek van President Tito in oktober a.s..

^« 1 Mei-grpep

H.BVD ontving nadere gegevens omtrent deze groep die hij inmiddels
naar de afd. B toeleidde. Zij houden in dat in de toekomst een dr.leatf?r
optreden van de 1 Mei-groep is te verwachten.

5e Verbond van Onderneners

H.BVD had samen met H.B gisteren een gesprek met de wnd. voorzitter
van het Verbond van Nederlandse Ondernemers, de heer
binnenkort de heer al.s voorzitter zal opvolgenc Het
heeft het voornemen om het nodige te doen om wilde acties in Oost-
Groningen te voorkoraen»

augustus 19708



AUROKA

OCHTENDBflSPRSKING op maandag 1? augustus 1970

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

Afwezig : .-
(

• 6
1. Braziliaanse "terroristen" CSie ook Aurora dd. 14-8-1970 punt 2).

Gesproken wordt over het dagrapport van de afdeling B dd. 17-8-1970 betref-
fende het voornemen van de stichting J1accuse om de kO Brazilianen die inder-
tijd door de Braziliaanse regering werden vrijgelaten vanuit Algerije naar
Nederland te halen.
Bit bericht maakt een wijziging t.a.v. het etandpunt ingenomen omtrent het
verzoek van dat 14 augustus werd besproken wenselijk. H.B zal een
gesprek hebben met de -vertegenwoordiger. Hij zal deze inlichten
omtrent het thans voorliggende bericht en hem om nadere gegevens verzoeken
t.a.v. het door gedane verzoek.

2. Verhouding tot (Zie ook Aurora dd. 31-7-1970 punt 4)

H.BVD wil 21 augustus a.s. na Aurora een gesprek met PH.BVD en H.B en H.C
hebben over de verhouding tot .

3» Aanpassing K.B.(Zie ook Aurora dd. 27-7-1970 punt 2)

H.BVD ontving nog geen reacties van de afdelingshoofden opmerkingen per
17 augustus te mogen ontvangen betreffende het K.B. met eventuele suggestiee
tot wijzigingen. Hij verzoekt de afdelingshoofden deze thans uiterlijk
26 augustus bij HK te deponeren en ook even te reageren als zij niets op te
merken hebben.
Hij vertelt het e.e.a. over de voortgang van het werk van de K.B. Commissie

, waarbij .hij crop wijst dat het eigenlijk beter was wanneer een andere
conceptie t.a.v. het K.B. en de publicatie daarvan zou worden ontwikkeld,
t.w. een zeer summier K.B. waarin alleen een taakomschrijving van de ver-
schillende diensten en hun bevoegdheden c.q. ontbreken daarvan zou dienen te
worden opgenomen.
H.BVD is van mening dat wij de ontwikkeling van de gang van zaken van de K.B.
Commissie eerst maar eens moeten aanzien. Zoals bekend volgt de
K.B. Commissie thans de lijn van aanpassing van het K.B. door realisatie
van de toezeggingen door de M.P. aan de Karaer betreffende de BID gedaan..

17-8-1970.



AURORA

G op woensdag 19 au^ustus

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

Afwezig : — ----

1 • Geheime fondsen

De bespreking die na Aurora zou plaatsvinden over de geheime fondsen met' de
hierbij betrokken afdelingshoofden wordt i.v.m. de korte ontinoeting die H.BVD
hedon te 10.00 uur met de Minister-President zal hebben verzet naar v;oensdag'
26-augustus 1970t eveneens na Aurora,

2. Gevolmachti^d Minister Suriname

Gesproken wordt even over de bezetting-gisteren van het Kabinet van de
Gevolmachtigd Minister door een aantal h.t.l. Surinaamse studerendeni

3• Ambassadeur Roemenie

H.iS krijgt morgen bezoek van onze ambassadeur in Boekarest, Mr.
H.BVD zal hem even voor een kennismaking on'tvangen.

>

k. Werkti.lden ' " . . ' ' • •

H.BVD vestigt nog eens de aandacht van de afdelingshoofden op het op tijd
komen en niet te vroeg weggaan van het pereoneel. Hij heeft de indruk dat wat
dit punt aangaat weer enige vcrslapping optreedt.

19-8-1970.



AURORA

op vrijdaf; 21 augustus 1970.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KB - HC - PHD - HE - H.KJDB - H.TD - HK
Afwezig : - --- -

1. Arrestatie in Praag.

Gesproken wordt over de arrestatie van de NOS-raedewerker
in Praag op 12.8.1970. Verkijk is gisteren na te zijn vrijgelater in
Nederland teruggekeerd.

2. Contact met Buitenlandse Zaken.

HS had gisteren een gesprek met de heer , Chef Diroctio
, . ___ Buitenlandse Dienst, over moeilijkheden waarin enige diplomaten ssij;a

geraakt.

J>. Gesprek met Ministers.

H.BVD had op l8 augustus een korte ontmoeting net.de Minister-Preside-; I.
en op 19 augustus met Minister Bakker. Minister Bakker raaakte ker:')̂ .a:,% Jr.
rapportage . van de Dienst over Surinaanse en Antilliaause aan^aleganhsr.'. .;•:
zeer op prijs te stellen. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over As sa.bcrc.%-
ge t.a.v. de bebakening van de vlieghaven Schiphol.
H.BVD verzocht HB aan deze zaak aandacht te sclienken.

f̂. Gesprek met C.d.K. Groningen.

Op 19 augustus des niddags kwara de C.d.K. Groningen Mr. Toxopeus QVSJI
bij ons binnenlopen. Hij kwara sprekeh over de kv/estie van het al of ni..:
benoeraen van communisten tot loco-burgemeester, die op het. o^nnbiik :.;•
Groningen speelt. HB en HK waren bij het gesprek aanwezig.
Mr. Toxopeus word enige informatie verctrekt over hetgeen de Hi'iister
van Binnenlandse Zaken onlangs in de Kamer heeft yexegd (21. 'f,lcj?0) •?.-'::

-^ het niet benoemen van communisten tot burgemeester.
H.BVD wil bij gelegenheid met de Minister hierover no,<; eenc sprelian cm
hem erop te wijzen dat het aanbeveling verdient dat. deze aau aiju ter;.'?.:
ingenomen standpunt vasthoudt.

5» Perscontact.

HK werd gisteren opgebeld door de heer , die hers vrcc.~
of wij het Marxistisch Leninistisch Front kenden. Het bleek dak hij c~\:
een dreigbrief met deze ondertekening heeft ontvangen. HK heeft haiu *.-,'.:•.
aan de hand van een artikel in Trouw van 1̂ .8.1970 ingelichfc.

f

21 augustus 1970.





AU30RA

OCHTISMD33SPRJKIHG op woensdafl 26 augustixs 1970

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

Afwezig : --—

1e Bezoek President Soehartp

Op vrijdag 28 augustus vindt onder leiding van PH.BVD een bijecnkoinst
plaats met H.B en H.C en de daarvoor in aanrnerking koraende sectie-
hoofden,om de totale situatie van de beschikbare gegevens i.v.m. het
bezoek in ogenschouw te neraen0 Maandag 31-8 zal nog een laatsto samen-
vatting van de gegevens aan de betrokken autoriteiten worden gezonden,
zo mogelijk met een appreciatie omtrent \vat te verwachten is.
De heer zegde H.BVD dank voor de toezending van bulletins.

2. ' Cihak

Gesproken wordt over dc publicatie in de Haagsche Courant van 25-8,
H.BVD acht het een rustig gehouden artikel» HK meldt dat terzake van dit
artikel geen jcurnalisten met hem contact hebben gezocht. Wei is na-
vraag gedaan bij de afdeling Voorlichting Buitenlandse Zaken. Ken hecft
daar een summiere mededeling ter bevestiging van de juiatheid van het
verzoek van Cihak om in Nederland te mogen blijven gegieven. H.BVD vornam
dit van de tweede man van Voorlichting, de heer . De heer

van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbev/akins
zocht contact raet H.C, die hij vroeg hoe de pers op dit bericht was
gekomen.

26 augustus 19?0»



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 augustus 1970

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

Jkfwezig :

1, Tsjechische Ambassade

H.C deelt mede dat de Handelsraad van de Tsjechische Ambassade, de heer
, per 1 September a.s. naar zijn land is teruggeroepen.

2. Artikel in Vrij Nederland

HiC vestigt de aandacht op een artikel in Vrij Nederland dd.
"De BVD is nog zeldzaam actief", waarin een onware beschrijving wordt gegeven
van een gesprek gevoerd met de journalist H.J. Cairo, hetgeen met deze werd
gevoerd i.v.m. zijn contacten met de uitgewezen Boris Netrebeki.

H.KEB ontving bericht dat bij het hoofdkwartier tot chef van de
Benelux-desk met ingang van 21-8-1970 is benoemd . ,

*U Contact met Buitenlandse Zaken

H.BVD ontving gisteren een verzoek van Mr. , Chef Vborlichting Buiten-
landse Zaken, hoe hij het beste kon antwoorden op vragen van journalisten
betreffende het niet-verlenen van visa aan Indonesiers ten tijde van het be-
zoek van President Suharto*
H.BVD heeft hem aanbevolen te stellen dat dergelijke inreisbeperkingen (Jxet
gaat hier in het bijzonder om Indonesiers afkomstig uit Oosteuropese landen)
tijdens officiele staatsbezoeken tot het normale gebruik behoren.
Hij beval hem aan een dergelijke uitspraak niet te doen zonder overleg met
Justitie. Het merkwaardige feit had zich nl. voorgedaan dat dhr.
de heer had medegedeeld omtrent deze zaak geen nadere toelichting te
kunnen geven.

5. CVIN /

De volgende bijeenkomst is bepaald op resp. 7 en 8 oktober a.s*
In de gisteren gehouden bijeenkomst deelde Hoofd Marid mede te hebben vastge-
steld dat het met de beveiliging van gerubriceerde stukken in het Kabinet van
de Vice Minister-President weinig serieus toegaat.
In verband met het ter kennis komen aan de Antilliaanse regering van een stuk
van Hoofd Marid ten aanzien waarvan dit niet in de bedoeling lag, zal waar-
schijnlijk een kwestie ontstaan.
H.BVD verzoekt PH.D hiermede rekening houdend aandacht te schenken aan de on-
voldoende beveiliging op het Kabinet van de Vice Minister-President*

~ 2 -
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6. Bijeenkomst Kamercommissie

De bijeenkomst van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
op 2.7 augustus jl. te 8.30 uur, welke met uitzondering van Drs. Schmelzcr
werd bijgewoond door de leden van de Commissie, de Minister-President,
Minister Beernink, H.BVD en de heer van 0.0. en V., was bijeengeroepen
op verzoek van Mr.Van Mierlo.
Deze legde de vraag voor of de regering een aanleiding zag i.v.ra. de te ver-
wachten moeilijkheden net bezoek van President Suharto aan Amsterdam af te ge-
lasten.
Drs. Den Uyl schaarde zich niet volledig achter dit verzoek.
Deze vraagstelling was de Minister-President en Minister Beernink aanleiding
H.BVD te verzoeken een uiteenzetting te geven over de gegevens die met betrek-
king tot het staatsbezoek ter beschikking staan.
De heer Mellema en de andere leden van de Commissie distancieerden zich van
het verzoek van Mr.Van Mierlo, waarna de Minister-President duidelijk maakte
geen aanleiding te zien om tot inwilliging daarvan over te gaan.
In een nagesprek dat H.BVD met beide Ministers had kwam nog even de kwestie
van het toelaten van Ambonnezen op het Binnenhof ter sprake. De vraag kwara op
of de Burgemeester van Den Haag en de H.C.v.P. terzake een juiste beelissiag
hebben genomen.

28-8-1970.
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OCHTENDBESPREKING op maandag 31 augustus 1970

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

Afwezig :

1, Bezetting ambtswoning Indonesische ambassadeur

H.BVD werd hedenmorgen te 7*20 uur gebeld door de P.G. Den Haag,
Mr. Besier, die meldde dat een groep Ambonnezen kort te voren de ambts-
woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar had bezet. De am-
bassadeur zelf was ontkoraen, zijn gezin werd als gijzelaars door de
groep vastgehouden. De bezetting was gepaard gegaan met een vuurgevecht.
H.BVD heeft hierna de heer van CFO opdracht gegeven zich naar
Wassenaar te begeven om poolshoogte te nemen en te zien of hij zijn
diensten kon aanbieden.
Te circa 8.30 uur liet Majoor van de Koninklijke Marechaus-
see weten dat de Marechaussee om assistentie was gevraagd. De Ambonnezen-
groep zou in 3 bussen bewapend met stenguns in Wassenaar zijn aangekomen.
De politieman die met de bewaking was belast is in het vuurgevecht met de
Ambonnezen omgekomen.
H.BVD brengt even in herinnering het gesprek dat hij op 27-8 met de
Minister-President en Minister Beernink had. HiJ heeft daarbij gewezen
op het feit dat de Ambonnezen wapens onder zich hebben i.v.m. de kwestie
van toelating van Ambonnezen op het Binnenhof tijdens het bezoek van
President Soeharto.

2* Ambassade-medewerkers

H.E had vrijdagmiddag een gesprek met Buitenlandse Zaken over moeilijk-
heden met ambassademedewerkers, resp. in Moskou en Warechau, n.a.v.
contacten met inwoners in de betreffende landen.

3» East West Agencies

Mr. (BuZa) vroeg H.BVD vrijdag wat zou kunnen worden gedaan aan
plannen van East West Agencies om in Rijswijk grond voor een vestiging
aan te kopen. H.BVD heeft hem duidelijk gemaakt dat hieraan formeel
gesproken niets kan worden gedaan*

Jf. Dr. Vondeling

H.BVD werd vrijdag jl. opgebeld door Dr. Vondeling i.v.m. de uitnodi-
ging voor een gesprek met het p.b. van de P.v.d.A. hedenavond in Amster-
dam. Dr. Vondeling vroeg of H.BVD er bezwaar tegen had dat wanneer iets
oratrent dit gesprek bekend mocht worden, van P.v.d.A.-zijde zou worden
verklaard dat het gesprek op verzoek van het pfb. had plaats gevonden,
teneinde enige informatie te krijgen over taak en functie van de BVD.
Hij voegde hieraan toe dat bij het p.b. de wens bestond het gesprek
alleen vertrouwelijk te houden t.a.v. die mededelingen van H.BVD waarbij
dit door hem met nadruk werd ingeroepen. H.BVD heeft verklaard hiermede
niet te kunnen instemmen. Dr. Vondeling belt hem heden op.

- 2 -



AURORA.
» 2 - ======

5» Troepenmacht Suriname

In een gesprek dat H.C met de heer van de MID had op 28-8 legde
deze de vraag voor wat onze opinie is t.a.v. het checken van landskin-
deren voor de strijdkrachten in Suriname, De heer was van mening
dat dit niet meer door Q2 van de THIS diende te geschieden, maar onder
verantwoordelijkheid van de Surinaamse Regering, door de CID. H.BVD is
er verbaaed over dat de heer dit onderwerp met H.C opnam, gezien
het feit dat dit na de CVIN-vergadering door de heer al met
H.BVD werd opgenomen. H.BVD heeft toen gezegd binnenkort in Suriname
te zullen zijn en bereid te zijn dit punt dan aldaar in bespreking te
brengen.

6, Gesprek met Minister

Op 7-9-1970 te 1̂ .30 uur vindt een gesprek van H.BVD met de Minister en
de S.G. plaats. Aanleiding is de vraag van het al of niet aan de Kamer-
coramissie ter beschikking stellen van het B-rapport omtrent communis-
tisch gelnspireerde congressen.
H.BVD verzoekt HK na te gaan welke andere punten nog voor bespreking
in aanmerking komen0

1 September 19?0.
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OCHTENDBESPREKING op woenedag 2 September 19?0

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

Afwezig : —-

1, Bezoek Pree. Soeharto - Bezetting ambtswoning Indon« amb. (zie ook AURORA
d.d. 31-8

Uitvoerig wordt gesproken over de verwikkelingen rond beide zaken, Hier-
uit wordt net volgende aangestipt:

- PH.BVD nam gisteren deel aan een bespr.eking van de commissie voorbe-
reiding bezoek Soeharto, o.l.v. de Generaal en Mr* Mijnlieff.
Hij deelt de inhoud van het program voor het nu eindaags staatsbezoek
mede.

H.BVD maakt gewag van grote waardering voor het werk van CFO, in het
bijzonder van dat van de heer «

f
Giatermorgen bleek H.BVD, in een gesprek met de Minister, de S.G» en
Mr. Mijnlieff, dat nu het punt van de vraag wie enigerlei verwijt kan
worden geraaakt t.a.v. de overval op de ambtswoning in het centrum van
de belangstelling korat. Dit was al ingeleid door de t.v.-uitzendingen
van "Achter het Nieuws" en "Hier en Nu" op maandagavond 31 augustus.
Bij het vermelde gesprek bleek H.BVD dat door de autoriteiten onvol-
doende kennis was genomen van de meldingen in onze bulletins. Ook bij
verschillende politici, o.a. de heer Geertseraa, is onvoldoende over-
gekomen wat H.BVD in het gesprek met de Kamercommissie op 27-8 heeft
te berde gebracht t.a.v* activiteiten te verwachten van Zuid-Molukse
zijde.
In de gisteren gehouden zitting van de Kamer is na de verklaring van
de Minister President, die een feitelijke toedracht gaf van het ge-
beuren in Wassenaar, door vele Kamerleden gevraagd of de BVD informatics
betreffende van Arabonnese zijde te verwachten activiteiten ter be-
schikking had g-esteld. Aangezien deze vraag was voorzien, was op
voorstel van Dr. , in de bespreking des morgens met de Minister,
bepaald dat de Minister naar voren zou brengen dat de BVD niet heeft
gefaald. Op verzoek van de Minister heeft H.BVD deze een in samen-
werking met HK opgesteld concept voor een mededeling terzake aan de

- 2 -
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Kamer voorgelegd. De Minister was echter niet bereid om het daarin
vermelde te volgen dat nader zou moeten worden bezien of de o.a. ten •
aanzien van de ambtswoning genomen maatregelen, gezien de door de BVD
verstrekte informaties, niet van een zwaarder gehalte hadden moeten
zijn. De Minister wilde kennelijk een discussie daarover voorkomen,,
omdat dit de vraag zou opwerpen of de heer Geertsema in zijn functie
van burgeraeester van Wassenaar en de Regering wel voldoende alert waren
geweest. In het debat gisteren in de Kamer is de Minister hier niet
uitgekomen. Door Drs. Den Uyl en Mr* van Mierlo werd hij duidelijk in
moeilijkheden gebracht.
HK vertelt nog enige verdere bijzonderheden omtrent de Kamerzitting,
waarbij hij gewag maakt van de opmerkingen van de heer Goedhart van
DS'?0 die een duidelijke critiek op de BVD en een zijdelingse kritiek
op de Kamercommissie inhielden,

Qezien ook het hele klimaat onder de Ambonnezen die nu duidelijk blijk
hebben gegeven voor gewelddaden niet terug te schrikken, is H.BVD van
mening dat wij deze groep binnen het kader van ons statuut ale een
groepering dienen te zien waaraan wij veel aandacht moeten besteden.
Deze positie zal z.i. lange tijd moeten worden gehandhaafd, aangezien
een oplossing van het vraagstuk van de Zuid-Molukkers voorlopig niet
in zicht is. H.BVD meent, zonder dat hij hier enig verwijt in opge-
sloten wil doen zijn, dat wij in het verleden, gezien de mededelingen
van Justitie dat dit departement zich met de zaak bezig hield, er ten
onrechte toe zijn overgegaan om de Zuid-Molukkers als target op' een
laag pitje te zetten.

HK voerde geeprekken met enige perscontacten die hem opbelden over het
gebeuren in Wassenaar. Ook hierbij kwaraen vragen omtrent de BVD naar
voren. Bedoelde perscontacten waren (A.D.), (Televi-
zier), (Nieuwsblad van het Zuiden), (H.P.). Laatst-
genoemde deelde mede dat bij de H.P. een team van 6 journalisten is
gevormd die een groot artikel over de Ambonnezenkwestie en over de
overval gaan schrijven. Hij zal HK nader laten weten welke vragen hij
hoopt dat door ons kunnen worden beantwoord. Verder had HK contact
met Ore. (Voorlichting Binnenlandse Zaken) over een vraag be-
treffende de bemoeienis van de BVD van (Utrechts Nieuwsblad),
voorts betreffende een vraag van (Brandpunt) of de Minister
in een avonduitzending van 1-9-'?0 iets over het aandeel van.de jiVD
in de berichtgeving zou kunnen zeggen. Drs. heeft dit a£ge~
houden,

- 3 -
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2.

3. Dr. Vondeling (zie Aurora 31-8)

H.BVD deelt mede dat het gesprek met het P.B. van de PvdA - bepaald
op 31-8 - niet is doorgegaan gezien het feit dat hij de door Dr. V.
bekend gemaakte voorwaarden daarvoor niet kon accepteren.

3 September 1970.
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OCHTEKPBESPREKIHG van vri.idag *f September 1970.

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

Afwezig : H.BVD.

»

1. Bezoek president Soeharto (zie ook Aurora 2-9-70)

- Na Aurora vindt een bespreking plaats over de verdere ope-
rationele aanpak. Het zal nodig zijn deze gezien de grcte
krachtsinspanning die van het personeel wordt gevraagd*
deze nu enigszins te verminderen. HE vertelt het e»e.a.J
over de inzet van E XIII*

- HK had wederom enige gesprekken met persrelaties. Tolefo-
nisch met en i (Haagse Courant) en met

(Trouw). Verder had hij een gesprek met de hser
(Haagse Post) die hem vertelde op bezoek geweest

te zijn bij . Deze heeft ook nog overwogen zijn
diensten voor interventie t.a.v. de Ambonnezengroep die de
ambtswoning bezetten aan te bieden. etelde cie vraag
welke informatie de BVD ter beschikking is gesteld waarop
HK niet is ingegaan. wil dezer dagen een gefiprck
hebben met Ds. Mitiary. overhandigde HK zijn artikel
over Fre Meis met wie hij een gesprek van 5 uur heeft gehad.
Verder had HK een gesprek met de heer over diena
spionageserie. Hij had een nieuw artikel gereed over de
situatie in Nederland voor de oorlog. bracht zijdc-
lings ook de Ambonnezenkwestie ter sprake.

- HK wijst op een genuanceerd comaentaarartikel in de Haagse
Courant van gisteren over de BVD i.v.m. de bezotting van
de ambtswoning van de Ind. Ambassadeur.
HB vestigt de aandacht op een artikel in het Leids Dugblad
van 5-9-» waaruit blijkt, dat de parl. redactie van de
GPD, heeft achterhaald, dat vorige week een bijeerutorast
van de Commissie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
plaats vond.

2._ Ts.lechische aaylaanvragers.

De afd. C meldt dat gisteren op Schiphol een viertal Tsjechan
is gearriveerd die asyl hebben aangevraagd. Naar het schijnt
zijn dit geen personen die ons belangrijke inlichtingen kunnea
verstrekken.

September 1970.
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OCHTENnBF.SrREKIKG van aaandap; 7 September. 1970 .»_

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

1.

Gesproken wordt over de vliegtuigkapingen die zondag plaats
vonden waarvan er een mislukt is.
PH.BVD vertelt het e.e.a. over de bemoeienis die de Dienst on
hij daarraee hadden.

2. Zuid Molukkers.

HB deelt mede, dat Zuid Molukkers vrijdag in Assen een politic-
bureau met benzineboraraen hebben aangevallen. Voorts komt de
actie t.a.v. het huis van bewaring aan de Pompstationsweg ter
sprake.
H.BVD etelt andermaal dat wij een blijvende niet geringe aandacht
aan de activiteiten van Zuid Molukkers zullen moeten blijven
geven.
I.v.m. de a. s. P.G.-vergadering verzoekt hij HC ora een notitie
omtrent de competentie-afspraken die omtrent het probleem van
de Zuid Molukkers met Justitie werden gemaakt.
H.KEB ontving van een verzoek om een uitgebreid verhaal
over de toedracht van het gebeurde in Wassenaar.
H.BVD verstrekte hierover al mondeling enige informatie aan
de heer . Hij verzoekt H.KEB aan een teles
te zenden waarin naar deze informatie wordt verwezen sn dair-
in een toezegging te doen dat hij op de vergadering in Paries
op 17-9 a.s. over het onderwerp "Le terrorisms et la violence"
een nader rapport zal overhandigen.

2j. Contact met ."journalist Cairo.

HB deelt mede dat door het Amsterdamse raadslid Hiethof (F.S.P.)
n.a.v. het bekende artikel in Vrij Nederland dd. 27-8-1970 aan
B. en W. vragen zijn gesteld over de dienstverlening door de
politic aan de BV1> voor het door ons gevoerde gesprek met Cairo.
Overwogen wordt of wij terzake enige actie moeten ondernemen.
HK beveelt aan eerst na te gaan hoe de feiten liggen. Hij aal
daarover een gesprek met CRO/L hebben.

fr. Artikel in De Telegraaf over de

In De Telegraaf van zaterdag 5-9-1970 verscheen een zeer positief
artikel t.a.v. de BVD, dat enige -onduidelijkheden bevatte.
HK vernam vrijdagavond van de heer toen het artikel al
gedrukt was, dat het geschreven is door dhr. Fahrenfort, Adj.
hoofdredacteur.

Beveiliging gebouw.

In het afgelopen weekend is er een kop van een hamer geworpen
door een ruit van kamer 105 op de le etage. Enige tijd terug
is er een' rot je door de brievenbus gegooid.
H.BVD ineent dat het de hoogste tijd is dat voorzieningen worden
getroffen door het aanbrengen van perspsx glas en het verbeteren
van de alarminstallatie.

Volgende week wil de liaison Londen van de heer
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op bezoek koraen ore te spreken over computerzaken.
H.ACD zal voor opvatig zorgen.

Op verzoek van gaat P.HC een gesprek met hen voeren over een
aangelegenheid in de C-hoek liggende. H.BVD heeft P.HC gevraagd
ook de kwestie van de telex-verbinding ter sprake te brengen.

H.BVD had een gesprek met de heer die hier officieel ge-
sproken niet meer is aangezien de liaisonpost opgeheven is.
H.BVD heeft het voorneraen binnenkort een gesprek met hr.
te hebben i.v.m. de benoeming tot hoofd van de Ausland# Abt&ilung
van een functionaris die wij indertijd voor plaatsing in Neder-
land niet acceptabel achtten.

7 September 1970,
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van woonGdusq September 1970.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HO - P.HD - HE - TDA -.H.KEB - HK

Afwesig : -------

1. Zuid-Molukkers .

Buitengevfone P.G.-vergadering dinsdag 8 September 1970.

H.BVD is gisteren aanwezig geweest iii een buitenrjewone vergadering van
de P.G.'s, onder leiding van de Secretaris-Generaal van Justitie, Mr.
Mulder, waarbij ook Mr. Van Eykern en enige nadare ambtenaren vari Justi-
tie aanwezig waren.
Tor bespreking stond de vraag hoe men nu verder aanmoet met de kwsstie
van de Arabonnezen. In het bijaonder serd een advies van de zijde van de
Revering verzocht omtrent de wenselijkbeid een actie t.a.v. illegaal

'""' vuurwapenbezit te ondernoirion. De gedachte was dat na een gcneraal pardor,
een landelijke uitkamactie t.a.v. vuurwapens zal plaatsvinden die zich
dan niet zal beperken tot de 2uid-Holukkers, hetgeen een discriraiiiatie
zou inhouden, maar die ook andere groepen zou oravatten, t.w. de onderwe-
reld en de woonwagenkampen.
Tijdens de vergadering kwam ter tafel een door Justitie opgesteldo nota
betreffendc het illegale wapenbezit. H.BVD stelt deze aan HC ter beschik-
king.
Er bestond geen eenstemrnigheid over de vraag van de regering of tot een
bijaondere actie raoest worden overge£aan. De P.G.'s zullen heden in hun
ressorten contact opnemen met de O.v.J. !s en de burgemeosters teneinrte
te verneraen of voldoende politie ter beschikking is ora een actie als oen
follow up of een algeraeen pardon te doen p3.aatsvinden.
In samenhang met deze kwestie kwatn naar voren de vraag of hot niet wense-
lijk is een Grirninele Inlichtingendienat. in te stellen. iisn cor.rnJ.Rsin
ondor leiding van de P.G. mr. Van der Felta houdt zich mat dit ondsrwerp
bezig.
De opinie is dat het optroden van de onclerwereld in internationaal ver-

^ band een dergelijke dienst gewenst maakt. Gedacht wordt t.a.v. een derge-
< lijke irilichtingendienst aansluiting ta vinden hij as ta verwachten re-

gionale organisatie van de politie, die overigens nog ;vel even op aich
zal laten wachten. Mr. Van .flykern stslde voor voorlopig do ,5 P.G, 'e als
centrale punten voor het functioneren van de i.nlichtingendienst aai; te
merken en een coordinerende functie toe te kenneii aan de onderafdsline;
Opsporingsbi jetand 0.0. B. van het Ministerie van Juetitie. Op de door
rar. Mulder geotelde vraag wat H.BVD 's opinie omtrent de forcatie van een
CID was heeft deze geantv/oord dat toe te juichen. Voorts dat or aontler
twijfel competentievragen zullen rij^en maar dat gezien de goede saraen-
werking met de Justitie verwacht mag worsen d».t daarvoor in do pralitijk
oplossingen zullen v/ordcn gevonden. H.BVD heeft daaraan toegevoegd dat
de 3VD gezien het statuut geen directe taak heeft t.a.v. het opsporen
van illegaal v/apenbezit, maar dat de UVD vvel banioeienis dient te hebben
met' de Zuid-Molukkers die op Nederlunds grond/jebicd met een ffoort eigsn
staatsstructuur. en met ge.vapende knckploe^-n opereren. Mr. Van >Jykorn
raaakte nog gev/ag van een verschil v&.r. irixicht ae-t C.S.K, omtre?it de aan-
pak t.a.v. de 2uid-Molukkera. 'I.BVD hoeft do kv/estie vr.n do competerjtie
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t.a.v. de Zuid-Molukke.vs i.v.m. vrceger met Justitie gevoorde gecprekken
even aangeroerd, raaar is gt-zien het feit dat hem daarover gecn fcitelijke
gegevens ter beschikking konden worden gesteld, daar verder niet op inge-
gaan. Tegenover Minister Polak, die van Minister Beernink had vernoraen
dat wij enig bezwaar hadden tegen de samemverking van Justitie-zijde,
getoond t.a.v. het Ambonnezenvraagstuk, heeft H.BVD gesteld wat hij hier-
oiatrent heeft gezegd, terug te neraene

2o Bijeenkomst Karnercommissie

Gisteren vond te 18000 uur een bijeenkoost van de Karaercoramissie plnats,
waarin naast de Minister H.BVD, H.B en HK aanwezig waren. Inforraaties
werden verstrekt over de situatie in de Rotterdamse haven, de achtergrond
van de ontwikkelingen werd door H.BVD belicht. H.BVD vond het een bijeen-
korast met een positief resultaat.
HK voegt hieraan toe dat door de heren Van Mierlo en Mellena de wens werd
geuit om binnenkort nog een gesprek met de Minister te hebben over'cle
achtogronden van de aarval van de Zuid-Molukkers op de ambtswonrlng van-
de Indonesische arabassadeur en de verdere situatie t.a.v. dexe groepe

3. Contact met MID eu Mar id

H.BVD voerde gisteren gesprekken met de Hoofden MID en Marid over da
situatie in Suriname en de Nederlandse Antillen.

Gesprek met Minister en S.G.

H.BVD en HK hadden maandag 7-9-'?0 een gssprek met de Minister en dc S.G..
Aanleiding was de vraag of het wenselijk was het B-rapport over "cornmu-
nistisch geinspireerde coiigressen in voorbereiding" aan de Kataercori'r.iasie
te zenden, De Minister vond het beste dat informatics van deze aard, in
samenhang met de SBP-taak, mondeling ter kennis van de Kamercommissie,
wanneer zich daar een gunstige gelegenheid voor voordoet, worden gebracht.
Met de S.G. werd een gesprek gevoerd over het K.B.e Verwezen wordt naar
de door HK gemaakte besprekingsverslagen«

5. R.V.D.

Van het Hoofd van de RVD, do heer , ontving H.BVD de mede-
deling dat een RVD-medeiverker nadat hij een telefoongesprek had gevoerd,
bij het opniexw draaien van het nuramer waaraede gesproken werd, het gesprek
op een bandjs terug hoordee H.BVD heeft de heer geadvisc-erd
de PTT om een onderzoek te verzoeken. Hij verzocht H.TD hieroratront contaot
met de heer op te nemen. K.UVD vez'zoekt TDA te infoii-rif-rf-a
wat de afloop van de zaak is gevveeste

- 3 -



- 3 - AURORA

6. Contact met journalist Cairo (sie ook AURORA d.d. 7-9~'70, pt. 3)

HK had gisteren contact met Adjudant van de ID-Amsterdam. I.v.m.
de vragen door het Geraeenteraadslid Riethof gesteld over de dienstvorle-
ning door de politic aan de 3VD voor het door ons gevoerde gesprek met
Cairo raoet hij een rapport over de feitelijke toedracht daarvnn opstellea.
IIK wijst op eriige moeilijkheden in de gerez.en kwestie en beveelt aan
iemand van ons bij een gesprek det Adjudant heden zal hebben met
de arabtenaar die de uitnodiging aan Cairo verzorgde en die hen in eerste
instantie te woord stond, aanwesig te doen zijne Besloten wordt PH.E
hiervoor naar Arasterdan1 te laten gaane
Toevoeging:
HK voerde een gesprek met de heer van de RVD die de heer

, voorzitter van de Buitenlandse Pers Vereniging, goed kent.
Deze had met hem over het vermelde in het V.N.-artikel oratrent de B.P.V.
gesproken0 De heer zal de heer mededelen dat het
in het V.N.-artikel gestelde op onwaarheid berusto Verder zocht HK contact
met t deze is tot eind September afwezig. Dions assistent heeft
hij eveneens gezegd dat het vermelde over in het artikel on-
juist is. Dit wordt doorgegeven met verzoek aan de heer offl eiad
September HK op te bellen.

9 September 1970,
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OCHTENDBBSPHEKING van vri.idag 11 September 1970.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - TDA - H.KEB - HK
afwezig : —-

1. De Zuid-Molukkers»

HC deelt mede dat er een zekere onrust onder de Ambonnezen blijft be-
staan. Er zoudeii plannen zijn ora bij gelegenheid van de terechtzitting
van de 33 Arabonnezen cen actie te ondernemen.(zie ook blad 3)

P.G.-bespreking.

Op deze gisteren gehouden vergadering heeft H.BVD toegezegd dat vij
aan het einde van de volgende week een rapport ter beschikking sullen
etellen, inhoudende een evaluatie oratrent de dreiging die van de zijde
van de Ambonnezen is te verwachten. Hij verzoekt HC in contact te tre-
den met Mr. van het D.G. Politic van Justitie teneinde de bij
de Justitie beschikbare gegevens te verkrijgen. Self zal H.BVD voor
hetzelfde doel heden contact opneaen met de heer van CRM.
In de vergadering heeft Mr. Van Eykern gesteld dat de 3VD goed heeft
gerapporteerd. Door de wirwar van berichten die werd gepresenteerd
heeft men onvoldoende diepte in de zaak gezien. Hij raaakte melding van
ons bericht omtrent de ontvoering van de Arabassadeur van 3 augustus eri
stelde verder dat het ontbreken van evaluatiea er ook toe heeft bijge-
dragen dat men onze berichten niet voldoende serieus heeft genomen.
Het ons gevraagde rapport raoet dienen bij het vinden van een antwoord
op de vraag of na een generaal pardon een landelijke zoekactie t.a.v.
illegale wapens zal plaatsvinden.

2. P.G.-YerGadering. Verdere punten.

H.BVD heeft er in de vergadering verder op gewezen dat de registratie
van Arabieren aan betekenis begint te verliezen, aangezien nu is ge-
bleken dat de Arabische terroristische organisaties gebruik .uaken van
valse paspoorten 'en van figuren die er in geon enkel opzicht als Ara-
bier uitzien.

Wat het bezoek van President Tito in oktober a.s. aangaat heeft H.BVD
crop gewezen, dat ons een lijst van ca. 1000 personen ter beschikking
staat, die gewelddadigheden zouden kunnen plegen. Hij heeft gesteld
dat een vroegtijdig bezien van veiligheidsmaatregelen noodzakelijk IB,
vooral als men b.v. een kogelvrije auto ter beschikking wil hebben.
Voorts dat het z.i. niet verantwoord is President Tito zich ongedekt
te laten bewegen.
T.a.v. de opvolging van Mr. Kolkert is besloton dat hiermede zal wor-
den gewacht tot een nieuwe Officier van Justitie in Den Haag is be-
noemd hetgeen pas over enige maanden zijn beslag zal krijgen.
H.BVD heeft geinformeerd naar de voortgang van het gesprek tussen
Justitie en hogere militaire autoriteiten over het vervolf-jinfrsbeleid
t.a.v. ondermijnende acties bij de krijgsrsacht. Het gesprek hicrover
wordt vcortgezet. Aan Justitie-zijde wordt wat raser lijn hierin 50-
bracht, hetgeen zal geschieden otider loiding van de P.G. Den Haar rar.
Besier, die tevens Fiscaal Generaal is.

- 2 -
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3.

H.BVD heeft toegezegd dat wij Mr. Besier zo nodig telefonisch zullen
inlichten wanneer wij kermis krijgen van voorgenoraen acties t.a.v. de
krijgsmacht t.a.v. waarvan een justitieel optreden raogelijk wordt ge-
acht.
HB zal dit op zich nemen.
De volgende P.G.-vergadering is bepaald op 26 november a.s..

k. Situatie Rotterdam.

H.BVD geeft een korte uiteenzetting omtrent d» situatie in Rotterdam.
N.a.v. het vermelde in het dagrapport van de afd. B d.d. 11.9.1970 over
het bedrijf Silenka in Hoogezand vraagt H.BVD dit bericht door te geven
aan onze contactfiguur bij het Verbond van Nederlandse Ondernemers.

6. Artikel in Vrij Nederland van 12 September 1970.

Gesproken wordt over dit artikel waaruit blijkt dat Igor Coi'nelissen
inside information ter beschikking heeft gehad over de bijeenkomst van
de Karaercommissie op 27 augustus 1970, waarbij aanwezig waren de Minis-
ter-President, Minister Beernink, de commissieleden Mellema, Biesheuvel,
Geertsema, Van Mierlo en Den Uyl, H.3VD en de heer van 0.0.en V.
H.BVD geeft een korte recapitulatie van wat hij in deze comraissieverga-
dering naar voren heeft gebracht. Bij het begin van de vergadering
heeft hij even aandacht geschonken aan de opgestelde technische appara-
tuur, o.a. een bandrecorder en heeft hij een stekker uitgetrokkeu. Her-
innerd wordt ook nog aan het feit dat vorig jaar de intercom installa-
tie in de Kamer is blijven aanstaan toen een vergadering plaatsvond van
een conmissie van Justitie waarin de Minister van Justitie mededelingen
deed over de Liao-affaire. Dit gesprek was toen in de perskarner te vol-
gen. Alleen de Volkskrant heeft daar gebruik van gemaakt. H.BVD verzoekt
HK contact op te neraen met de heer Koops en hem te vragen of het raoge-
lijk zal zijn dat onzerzijds een technisch onderzoek van de apparatuur
bij de Kamer in gebruik, plaatsvindt. TDA zou het plazierig vinci«n wan-
neer wij dan ook konden spreken met degene die daarvoor verantwoordelijk
is.
H.BVD heeft de Minister gisteren geattendeerd op hat artikel in Vrij Ke-
derland. Hij he.eft het voornemen heden contact op te nemen net Dr.

ora met deze de vraag te bespreken of het niet aangewezen ZOT 2.:-.j'.i
dat de Minister zich over de kv/estie van het artikel tot de vooraittsr
van de Cornmissie, de heer drs. Schneltzer wendt. De vraag kan nl. opko-
men of de commissieleden t.a.v. het besprokene in de vergadering van
27 augustus wel de nodige voorzichtigheid hebben betracht. H.BVD houdt
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hierraede eerder rekening dan met een afgeluisterd zijn van de bijeen-
komst door derden.

H.KEB deelt mede dat net afscheid van de heer is bepaald op
2k September te 17.30 uur. Hij vraagt de afdelingshoofden de heer

te laten weten wie zij bij deze bijeenkomst aanwezig willen
doen zijn. Bezien wordt of het tijdstip van 17.30 i.v.ra. de afscheids-
receptie van drs. kan worden vervroegd tot 16.30 uur.

Toevoegen Ambonnezen.(vervolg biz. l)

H.KSB kreeg op tafel een verzoek van de Charge d1Affaires van de Austr:
lische arabassade om beschikbaarstelling van het rapport over de acti—
viteiten van de Zuid-Molukkers.
H.BVD heeft er geen bezwaar tegen dat een dergelijk rapport ter be-
schikking wordt gesteld via de heer van de Australische
dienst. Deze kan dit worden medegedeeld. Nader zal dan worden bezien
of dit rapport, wanneer het gereed is door deze ook in wijder verband
kan worden geexploiteerd.

8. R.V.D. (zie ook Aurora 9.9.1970 pnt. 5)

TDA deelt mede, dat hem in een gesprek met mej. , secreta-
resse van Hoofd R.V.D. gebleken is, dat men aan de kwestie van het
vermoede afluisteren nog niets heeft gedaan. Het feit in kwestie is al
in juli voorgevallen. Wanneer men nog tot enigerlei stap bij de PTT
overgaat zal men ons omtrent de afloop van het eventuele onderzoek in-
formeren.

9. Afluisterwetgeving.

P.HBVD had een gesprek met de heer , Hoofd Verbindingsdienst PTT.
Deze was nl. gemeld dat een Kabouterdelegatie uit Amsterdam bij hat
Hoofd van het telefoondistrict Amsterdam informatics had gevraagd over
de raogelijkheid van het afluisteren van telefoons. PH.BVD en HK hebben
de heer gewezen op het wetsontwerp betreffende de bescherrsing van
de persoonlijke levenssfeer dat thans bij de Karaer ligt. Voorts hebben
zij hem geadviseerd de Kabouters te verwijaen naar de afdeling Voor-
lichting van het-Ministerie van Justitie.

10. Vliegtuigkapingen.

PH.BVD ontving een bericht van de heer (Buitenlandse Zaken)
afkomstig van een araerikaanse diploraaat uit Geneve dat het Pales-
tijnse Volksfront gedreigd heeft een KLM toestel in de lucht tot
explosie te brengen voor het geval Nederland de Arabische terroriste

die in Engeland wordt vastgehouden van de Engelse zou overneraen.

11. Benelux.

In de gisteren gehouden bespreking van de hoofden van de Benelux-
diensten is een concrete samenwerking t.a.v. de security van de
Europese Gemeenschappen in zicht gekomeri.
De volgende vergadering wordt op 27 noveiaber a.s. gehouden.
Daarvoor aal de heer worden uitgenodigd.

12. K.B.

H.3VD herinnert de afdelingshoofden aan het verzoek van HK om het
beschikbaarstellen heden van cornrnentaar t.a.v. diens concep't-
hoofdstuk 3.V.D.. Admiraal verzocht hem dit concept zo spoedig
mogelijkter beschikking te stellen.
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13. Samenv/erking BVD - Inlichtin^endienst buitenland.

H.3VD - PH.BVD - HB en HC hadden een gesprek op 3 September j.l.
met admiraal en de heer ..
Daarna maakte admiraal kenbaar zeer tevreden te zijn over
het verloop van dit gesprek waarin hij een goede basis aanwezig
achtte voor de saraenwerking tussen BVD en Inlichtingendienst bui-
tenland en de militaire Diensten, voorzover zij te raaken hobben
met het verwerken van inlichtingen betreffende het buitenland.

lA. (zie Aurora 7-9-1970, punt 8).

Joensdag 16 oktober a.s. heeft H.BVD een gesprek met dr.
over de opheffing van de post in Hederland en over de
benoeming van een nieuw hoofd van de Ausland-Abteilung.

15. (zie ook Aurora 7-9-1970 punt 2).

Donderdag 17 oktober a.s. is H.BVD in Parijs alwaar hij deelneerat
aan een bespreking onder auspicien van over het onder-
werp le terrorisine et la violence. Hij verzoekt HC hem daarvoor
het gevraagde rapport over de toedracht van het gebeurde in
iVassenaar ter beschikking te stellen.
Hij vraagt tevens i.v.m. een bezoek, dat hij aan de
vertegenwoordiger brengt ora raateriaal daarvoor.

16. Mr. Einthoven»

H.BVD herinnert HB en HC aan het door HK gedane verzoek om be-
schikbaarstelling van materiaal t.b.v. Mr. Zinthoven die diu
zal bestenmen voor een boek over de spionage, uit te geven
door Readers digest.

17. Contact met journalist Cairo (zie ook Aurora 9-9-1970, punt 6)

HK heeft heden een gesprek met Mr. (Kabinet Burge-
meester Amsterdam) over de beantwoording, van de vrcgen van
het raadslid Siethof.

18.

11 September 1970.
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OCHTENDBBSPREKING op tnaandag l*f September 1970

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

Afwezig : ——

1.

2. Gesprek met de BeveiUjginRscbefB'van de grote bedrijven

H.BVD had saraen met H.D een gesprek met de leden van de zgn. visclub.
H.BVD gaf een uiteenzetting betreffende het standpunt van de Dienst t.a.v,
het probleem van de onbezoldigden. Overeengekomen werd dat dit instituut ale
zodanig meet verdwijnen. •
Verder kwam de kwestie van de computerbeveiliging naar voren.
H.D heeft zich bereid verklaard in deze ale adviseur op to treden.
H.BVD overweegt een interne werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van
de afdelingen ACD, D en TD samen te stellen, die zich met coniputerzaken fcal
bezighouden.
Voor het overige wordt verwezen naar het verslag dat H.D van de bespreking
zal opstellen.

2. Bespreking over het KB

H.BVD deelt mede dat tc 11.30 uur een bespreking over het doo.r- IIK opgestelde
concept Hoofdstuk BVD van het K.B. zal plaatsvinden.

k» Bespreking met Buitenlandse Zaken

H.BVD neemt op 15 ceptember deel aan. een bespreking op Buitenlandte Zaken ov
de vestiging van een Sowjetrussiech consulaat in Rotterdam.
H.C zal hem daarbij vergezellen.

5. Hoog Soeren-bijeenkomst

In de week van 19 oktober, wanneer in Hoog Soeren twee bijeenkcaisten roor d«
Politic en een bijeenkomst gewijd aan SBP worden gehouden, vindt ook h-at
staatsbezoek van President Tito plaats. Dit zal i.v.m. deze bijecukcmeten v;cl
enige moeilijkheden opleveren. H.BVD meent dat wij maar moeteu z.ien hoe ric?.'i
het beste kunnen worden opgelost.

6. Afweziftheid H.BVD

H.BVD kondigt aan van 16 September tot 19 oktober i.v.ra. een verblijf bu:lta:»•
lands afwesig te zullen zijn.

Hf-9-1970. '
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OCHTENDBESPREKIHG op woensdag 16 September 1970

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

JLfwezig : H.BVD

1. Politie Wassenaar _-

H.C ontving gisteren een mededeling dat de Politie Waeoenaar onze bulletins
met meldingen in verband met het bczoek van President Suharto kwijt is.
PH.BVD vraagt H.C dit in het oog te houden. Zonodig zullen wij <?.£ BVA opdavi-
gen om een onderz-oek .ter plaatse in te stellen.

2. Contacten Koninklijke Marechaussee in het buitenland

H.C brengt deze kwestie ter sprake naar aanleiding van het verzoek door hem
enige tijd terug gedaan bra te worden geint'ormeerd otatrent de waarde van dr.
berichten die de K.M. in de zgn. over de grensoontacten opdoet. FHv.BVJ) 6t«?H
voor daaraan een aparte bespreking te wijden.

3« Arbeidsonrust

H.B geeft een korte schets van de situatie in het land. Do staking in Kott.o;;
dam verloopt. Bij enige bedrijven zijn nog moeilijkhsden.

k, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratoriuro v

In aansluiting op de mededeling die H.D enige tijd terug deed over de we-?-
ebbende loyaliteit van medewerkere van het KNMI, doet hi3 nu iaed«u«siin.f v»..r
een soortgelijk bfjricht afkonistig van de personeelschef ton ar-rsvrr
van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

16-9-1970..
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aPihiiKlrtG van vrijdag 18 September 1970

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.K33 - TDA - HK

Afwezig : H.BVD

1 • Defensie rapport .

HC deelt mede dat het vei-trouxveli jk gci-ubriceerde rapport
crisis, een prognose" door een hofje fuactionaris van Dsfens.ie aan s~r.
landelijk dagblad is gageven. HK geeft enige toelichtiug y;:>trent ac'-.;
tciten door doze functionaric ontv;ikke-ld om bij de pers <n?cr be^rlp
te doen ontstaan voor de raoeilijke positie van onae defonuie.

^ f 2* Minister Binnenlandse Zaken - Coordinator staatsbezqekytu

Ter sprake koaien berichten in d« pers hierover op dondorckan; 17 Eeptiv
ber, volgens wulke de minister een nota aan de Kamer heof t -gszoBden
uaar aanleiding van vrap;en hem in de Kamerzitting van 1 September,
tijdons het debat over de kwestie Wassenaar gesteldf
One was hiervan niets bokend. Bij een gesprek d^t P. HO g:u:toron op
(Justitis had wist men ook van niets. HK zal troc-hten de bc-trof rrr-rnUr
briei' te krijgen (nader is gebleken dat de brief op 3.6 ncptcrnb':.';' s>r«ii
de Karaer is uitgegaan, deze ±K gc-publiceftrd in do Staatscourant vcji.
17 September).

3« Gepprek met Kamerlid*

IIB vertelt het een en ander over het gesprak dat hij op l-< Kepteu'--''-'!"
had met het 0/HU Karacrlid Schuring. Minister 3fcorri5..jck had /'. .BVl? vcv-
zocht contact taet de heer Schuring te docn o}jn?i:ii;}i. L'o Jif-.ei' Schu.r :L:.-T
deed enige medcdelingcn over de l-iaoistifioiic infiltratie o'icier lorar' :•/.'.
van tie MTo in Drachtsn. Hij hecft dit berioht ook aan het dagb3.r.v".
Troir.v doorgegeveii. Van de hoer van !i'rcu'«?t die contact ni t t t (•>'•:.

S~ zocht, vernam HK dat de heer Schuring deze hecft mof'iuyedHuX'.l or;; ;j:.--
eprek met de liter i)e Jonge van de i'-Vi) te h&bbeii r;v5ha.ri,

•
k . Contact met Dofensie .

KD kroeg een verzoek van de Overste , stcretaris cor.ite !!'!
VCS, of uij het perscomraunique van de 1-SP over de door d.r- h-.-er .•i:leo:.:i
ga gehouden psrsconi'erentie • waarin het agn. 'f-jarenplan t-.;:i s.i'.nr..ien
van Defensie v.'ord bekendgemaaV;t , ter betschikking kondsn st.̂ . :.j c-:n»
Vorder v/erd HD gemeld dat door ilefensifi van NA'fU-z-ijdo berisht wercl
ontvangen onitrent het tijd«.n.s een vlier^tuigicapin.^ in verkoeruv V,
komen van een vertrouweli jk militair stuk.

5. Sabotage ?

HD ontving eeri nelding van de iJTT betrefi'cnde een ornsi-ig."- b.^so/j
ging toegohrac'ht aan een tuitiraad van d'» z .cudmfjst Lopik. :.:-r. f-r . •
was roaandag jl. goconstateeru. HD vcrwacht een uadere rap ...•:>;.- z •;•.(>.,-:
de PTI1 en ook van de i^iikspolitie.
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6. Perscontacten.

HK had \voensdag 16 September een gesprek met de heer . Deze
kondigde aan dat hij het voornenicn hecft binnenkort eeri titelverhaa.1
aan de BVD te ivijden. Men wil eeret eons nagaan wat er in de loop dor
jaron in de pern ea in do Tw^ede Kamcr over do BViJ naar voren is go-
bracht. Gp grond daarvan zal hij (v).s dan concrete vraagpunten voorlot:.--
gen. Gedacht vvordt ook nog aan ecu interview met H.BVD, HK heeft ge--
zegd af te zullen wachten wat de Haagse Post naar voren brengt.
HK had 17 September een gesprek met do heer van hot Algoraeen
Dagblad in het ke.der van dioiiB spionaseserie. Hij kon deze er van af-
houden een heel wild verhaal over de CIA in de krant van morgen af te
drukken. In dc plaats daarvan neerat au iets op over de acti-
viteiten van de 9e afdeling van de KGB do agn. liquidatiegroep, t.v;.
het Koklov verhaal en ie-ts over Stajinski. Verder werd de heer

in de gelegenheid gesteld kennis te riemen van een actie van de
Oostduitse Inlichtingendienst.

7« Dankbe tuigingen.

H,BVD ontving een brief van de Ministei'rPresident, waarin deze waar-
dering uitspreekt voor het v/erk van de BVD in verband met het bescalc
van president Suharto. Wij ontvingen ook een dankbetuiging v?Ji do hoc-v

, Districtocomrnandant Hijkspolitie Den Haaf;. Verder een "D'cdaak-
je van de C.v.P. (U.P. Den Haag).

18 September 19?0.
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Or.HTENDBESPP.EKBtG op mandag 21 September 1970

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

Afwezig : H.BVD

1« Z.u i d- Molu kke TB

HiC deelt mede dat de Zuid-Molukkers a.s. zaterdag 26 September in Hilversum
in de Expo-hal sen grote bijeenkomst zullen beleggen, waarop ca. 10.000
deelneiners worden verwacht.
Een groepje Acibonriezen heeft het plan ora zaterdagmorgen bij de strafgevangenis
in Scheveningen een deraonstratie te houden om de daar verblijvende Ambonnese
gevangenen hun syrapathie te betuigen.

2. PSP

H.D deelt raede dat in de laatstgehouden bijeenkomst van het Inforraeel Overleg
door de militaire deelnetners nog eenc aandrang is uitgeoefend t.a.v. het door
de BVD reeer aandacht ochenken aan de PSP. Dit vooral na de 10 September jl.
gehouden persconferentie, waarin de PSP een alternatief defensieplan heeft
aangekondigd, dat men in saraenwerking met de Kabouters en de Witte BVD wil
realiseren.

3» Bijeenkomst Kamercommissie

Zoals door PH.BVD in de Aurora van vrijdag 18 September reeds was aangekondigd,
vindt dinsdag 22 September te 16.00 uur een bijeenkomst van de Kamsrconuiissie
plaats. Daarin zal ter sprake koiaen het V*N»-artikel dd. 12 eeptember, naarin
gegevens ointrent de bj.jeenkomst van de Kamercommissie van 27 augustus ovor
het bezoek van President Suharto waren vermeld.
Vborts komt aan de orde de vraag over welke gegevens de BVD beschikt t.a.v.
tegen de krijgsraacht te verwachten sabotctge-activiteiten. Dit komt naar voren
n.a.v. de verscherpte bewakingsmaatregelen, welke door de Kilitaire autoritei-
ten zijn uitgevaardigd ua de PSP-persconferentie.
Gesproken wordt over de gegevens die PH.BVD i.v.ra. deze Katneraitting ter be-
schikking wil hebben.

40 Poll tie Wassenaar

PH.BVn: meldt dat de in Wasnenaar zoekgeraakte bulletins aijn gevonden. Ze
bleken due niet zoek te zijn.

5.

6. Wekelijkse besprekinpe'n

PH.BVD verzoekt de afdelingshoofden tijder.s de af>;czigheid van H.BVD ds
wekelijkse besprekingen zo kort en bondig alii dit mogelijk ic ts willen houdan*



7.
Hoewel H.BVD heeft kenbaar geraaakt dat het bezoek van Hoofd , de heer

, op 19 oktober groteudeels een protocolair karakter stal hebben.
meent PH.BVD dat het toch aanbeveling verdient dat voor de niddaguren sen be~
scheiden program wordt opgesteld.
H.KEB zal dit in overleg met H.B en H.C opstellen.

8. HOOR Soeren-bijeenkomst

PH.BVD herinnert eraan dat in de week van 19 oktober in Hocr; Soeren drie?
bijeenkomsten plaatsvinden, twee voor de politic en een gewijd aan £BP,
H.B zal terzake van de bijeenkomst over de SBP-zaak contact opnemen met da
admiraal .
KCP heeft de zorg voor de twee politiebijeenkomsten. De organisatia van ds
derde bijeenkomct is toebedeeld aan EO.

21-9-1970.
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OCHTENDBESPREKIHG op woensdag 23 September 1970

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

Afwezig r'H.BVD

2. Illegaal wapenbezit

BV raeldt dat hij ecn gesprek heeft gehad met de C.v.R.P. over ille-
gaal wapenbezit. Hij brengt naar voren dat dit probleem nimmer zal kunnon we?
den opgelost wanneer er geen Internationale samenwerking bestaat. Hij herir.-
nert eraan dat de Duitse Hegering toestaat dat op grote echaal wapens naar
Belgie worden verkocht.
Verder komt even ter sprake het artikel in De Volkskraat van 22 September,
waaruit blijkt dat de Volkskrant lucht heeft gekregen van de plaimen van
Justitie terzake van het illegaal wapenbezit. Dit onderwerp kwam gisterer, oo.
in de Kamercommissie ter sprake.
PH.BVD zegt dat ook Minister Polak daarin attendeerde op de noodzaak oro in
internationaal verband iets te doen, hetgeen gezien tegeastrijdige belangen.
aanwezigheid van wapenfabrieken in verschilleride landen, vrijwel niet raogc-
lijk is.

3. Verbindingen Buitenlandse Zaken

HD had een gesprek met de heer , Hoofd.van het Bureau'.Verbindingen
van Buitenlandse Zaken, over de gevolgen van de vliegtxiigkapingen voor net
overbrengen van stukken.

Het vervoer van de stukken met gebruikmaking van de KLM gaat voorlopig doorc
Hierbij werd overwogen dat de KLK tot nu toe gelukkig nog geen vliegtuigka-
ping heeft behoeven te doorstaari.
HD constateerde dat bij het Bureau Verbindingen niets bekend was oratrent hat
feit dat een medewerker van Buitenlandce Zaken, de heer , deel ult
maakt van de Commissie Bescherraing Burgei'luchtvaart,

k. Zui d-Molukkers

HK had een telefoongesprek met de Burgemeester van Hilvereum, de heer Plat-
teel. Deze wilde zich vergev.'issen i.v.m. de hijeenkoitist van SuikS-Molxikke.r's op
26 September in de Expo-hal in Hilversum of hij voor hem van bclang zijnde
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berichten van onze kant zal ontvangen. HK he<?ft hem gezegd dat een intens con-
tact bestaat net de I.D. Hilversum en de G.v.G.P. de heer en
dat in net geval van zeer acute en belangrijke berichten wij de heer Platteel
ook rechtstreeks zullen informeren.
Verder heeft HK hem aanbevolen contact met de burgemeester c.q. de H.C.v.P.
Den Haag op te nemen i.v.m. het naar Hilversura komen van een 1500 Z.M.'s die
voor een demonstratie bij het Huis van Bewaring willen organiseren.

6» Samenkomst van Hoofden van observatiegroepen

HE zal samen met Hoofd K XIII deelnemen aan een bijeenkomst van leiders van
observatiegroepen, een studieweek die van 28 September tot 2 oktober onder
auspicien van in Keulen wordt gehouden.

7. Bezoek President Tito •

PH.BVD nara op 23 September deel aan een bijeenkomst van functionariseen die
te maken hebben met het bezoek van President Tito. De bijeenkom&t stonr onder
leiding van de D.G. 0.0. en V., mr. Mijnlieff. Het voor het bezoek samengestel!
de program werd beeproken.

8. Kamercommissie

PH.BVD vertelt het een en ander over de bijeenkorast van de Kamercomm: ssie cp
22 September, waarbij naast de leden van de Commissie, met uitzcndering var.
mr. Biesheuvel, aanwezig waren de Minister-President, Minister Folak als Mi--
nister van Binnenlandsie Zaken a.i., PH.BVD en HK en Mr. .
Van de zijde van de Commissie werd het Vrij Nederland artikel van 12 septembev
ter sprake gebracht. Twee leden hadden telefonisch contact gehad met I^or Cor-
nelissen, maar hadden volgens mededeling van de voorzitter, geen bijzcr.dere
gegevens van de Kamercommissie van 27 augustus verstrekt. De Minister-Presi-
dent decide mode dat het vertrouwen in de Commissie door deze publioatie niat
is geschokt. Vervolgens stelde Drs. Den Uyl een aantal vragen over publics-
ties in de pers, die de suggestie wekken dat de regering een soort "lav; and
order" (lol en orde) program wil uitvoeren, Hierop werd geantwoord door de
Minister-President, die ontkende dat zulks het geval is en die een algeraens
verklaring gaf van de verscherpte bewakingsmaatregelen door de militaire auto-
riteiten getroffen. Mr. Polak gaf een uiteenzetting over de plannen van de r<r«
gering (scheppen van een soort inlichtingenapparaat) ter bestrijding van het
illegale wapenbezit.

9. Militaire visie

Naar aanleiding van het besprokene in de Kamer commissie wordt gesproken ovo.r-
het alternatieve defensieplan van de PSP en de opvattingen die daarovcj* aan
militaire zijde bestaan.

2k September 19?0.



OCHTONDB^SP.^KING op vrijdag 25 septenber 1970

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

Afwezig : H.BVD

1. PSP-activiteiten

H.B meldt dat een bericht ontvangen werd omtrent een hedenmiddag te verwachtf.
prikactie van de PSP in Den Helder.

20 fferkgroop Special Committee

H.B nam in Brussel deel aan een bespreking van de V/erkgrocp, die t.b.v. het
Special Committee nota's over enige onderwerpen ontwerpt. Men -icht het niet
opportuun om een nota .op te stellen over de strafwetgeving in de verschillor^j••:
landen betreffende de schending van geheiraen. Sr werd een notitie over de K.-?.i.i
opgesteld, welke aan de Council zal worden aangeboden.
Verder zal de standing requirements list worden herzien en deze zai een
andere benaming, waarschijnlijk half yearly security review, kriĵ en.

3. Compromittering Hato-document

H.D deelt mede dat do>>r het in handen van de Palestijnse verzetsbev/erjing
gsraken van het TWA-toestel, de volledige incidentenli-.-jnt voor rte oefenu r.g
tVintex '71 is gecompromitteerd. De VCS heeft na advies van VCS/II vcorgesteli::
deze oefening uit te stellen of v/el het draaiboek drr^stioch om ts werksr,.
Het laatste is practisch niet realiseerbaar. Daar de bijdrage van JiVD-r.ijue
alleen algemene veronderstellingen bevat, zijn geen operationole bro:inen f;o-
compromitteerd.

k. Afscheid dhr.

Gesproken wordt even over de vras.g of van de zijde van de Dienst n.a.v. hot
afscheid van de heer iets had moeten worden gedaan.
H.D zal H.BVD aantacvelen de heer nog een keer ten afscheid to oni,-
vangon. Hij gaat narneli,ik pas per 1-1-1971 definitief weg.

5» Perscontact

HK had woensdag 2k September jl. een gesprek met de heer naar aan-
leiding van diens concept-artikel i.v.m. het interview met een journalist d.v;
in relatie heoft gestaan met de Oostduitse inlichtingendienst. Sanen met
CDO/H stelde HK een aantal wijzigingen voor, die werden overgenornen.

6. Mr. iSinthoven

HK deelt mede dat hij van de afd. 3 en C nog geen bijdragen heeft ontvangen
welke aan de heer Sinthoven kunnen worden tor beschiklcing nesteld. Dit nrcr,;:4-.
raede dat hij, aangezien hij na 1 oktober enige tijd met verlof is, de kv;esti.-:
niet voor medio oktober met Hr.Zinthoven lean afwikkelen. PJI.3VD vroagt de
betrokken afdelingshoofden ervoor .r:org te dragen dat nun bijdrage in eon
publicabele vorm per 15 oktober bij HK op de tafel zijn.
PH.BVD zal Hr. ICinthoven opbellen en horn mededelen dat de zaak door
werkzaamheden vertraging heeft ondervonden.
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7« Bezoek Amorikaans Minister

PH.BVD ontving sen mededeling van Mr. (Buitenlandse Zaken), dat op
30 September de Araerikaanse Minister van Transport een bezoek aan Hederlancl
brengt. Hij verzocht ons om melding van berichten betreffende evcntuele
demonstraties of ordeverstoringen.

8.
Maandagmiddag en dinsdag komt op bezoek de heer , Hoofd van de
Afdeling Politieke Zaken van . Da afdeling B zal dit bezoek opvan^cn

9. Nota KCP

PH.BVD brsngt in bespreking een nota van KCP, waarin deze opmerkingen inaakt
over het niet altijd bereikbaar zijn van afdelingshoofdenj over het soms
niot kunnen krijgen van een telefoon-buitenlijn en waarin hij een suggestio
doet om voor de opvang van bepaalde acties een comuando-kamer in to richten.
De laatote GUggestie wordt onvoldoende practisch en daardoor rnoeilijk reali
seerbaar geacht. Het lijkt nog niet nodig ora door speciale voorzieningen
de bereikbaarheid van afdelingshoofden enz. te verhogen. Dit kan voldos.'ido
worden opgevangen als zij er voor zorgen aan hun secretaresses te inelden »-,•«.-
zij zich in het gebouw bevinden.
De vraag of onvoldoende uitgaande telefoonlijnen beschikbaar zijn, zal
PH.BVD aan H.-FID voorleggen.

25-9-1970.
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op rnaandag 28 September 1970.

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

Afwezig : H.BVD

1. Zuid-Molukkers (zie ook AUtfOrtA d.d. 23-9-1970)

Gesproken wordt over het incident in Den Haag met de Politic b.g.v,
de demonstraties van de Zuid-Molukkers bij het Huis van Bewaring. De
bijeenkonst in Hilversura is rustig verlopen. Het wordt duidelijk del. de
afstand tussen de jongere generatie en de oudere Zuid-Molukkers steadi;
groter wordt. Dit blijkt ook uit het feit dat de heer , wonenc'c
in de V.S., die thans in Nederland vertoeft, zaterdag 26 September
des avonds de Haagse Politic raeldde dat een groep jonge Suid-Holukkers
het voornemen zou hebben ora een overval op het Huis van Bewaring uit
te voeren om de daar verblijvende groep te bevrijden. Hiervan is niets
gebleken0
PII.BVD, die de "Achter het Kieuws"-uitzending van zaterdagavond ointren';
het incident met de Haagse Politie zag, is onder de indruk gekoiaen var;
het fanatisme en de hysteric van de jongere Zuid-Molukkers. Hij rnoent
dat het gewenst is dat wij onze inforinatiepositie zo snel rnogt-lijk
verbeteren en hij overweegt of het niet niogelijk is om CFO. die-; op ciit
moment als hoofdtaken heeft het verkrijgen van gegevens van Zuid-Molu'.of
activiteiten en oratrent terroristische activiteiten van de Paleetijnss
verze tsbeweging, tijdelijk te versterken. Hij ivil hierover nog nadsr
met H.C spreken.

2, Nederlandso ambassade Londen

PH.D deelt raede dat bij een inspectie van DOB van de beveiligings-
aituatie van de ambassade in Londen naar voren is gekoraen dat eon
Nederlandse jonge bode door de 2e secretaris van de Hussische anbatsade
te Londen is benaderd in een poging om hem tot het verschaffen var in-
lichtingen te bewegen. De vermelde 2e secretaris kwan gcregeld op do
ambassade on voor houders van Sowjetrussische paspoorten Nederlandse
visa te verkrijgen. Bij die gelegenheid kwam hij i.n contact met de
jonge bode. E.e.a. heeft reeds in januari 1970 plaatsgevondeno

3o Samemverkine met 0.0, 8t V.

PH.3VD had vrijdag jl. een gesprek met Mr. Mijnlieff, waarbij de vraa.p
aan de orde kwam in hoeverre de overigens goede samenwerking tuasen BV^-
en 0.0. & V. nog kan worden verbeterdo Men heeft nl. bij 0.0. & V,
t.a.Vo bijzondere acties, zoals bijvoorbeeld de Anbonesenkwestie ?n he;r.
a.s. beaoek van President Tito, af en toe behoefte aan een overzichts-
situatie, waarbij ook wat insicht orntrent de achtergrond kan v/orrten
verschaft. De afspraak is gemaakt dat de heer van 0.0. & Y.,
wanneer hij behoefte aan evaluatie van berichtsn r»;i aan achtor̂ .'-on J-
informatie heeft, zich met de medev/erkers van de betreffende afcielirig
in verbinding kan stellen.

28 September 1970«



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woonsdaR J>0 September 197&

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

Afwezig : H.BVD

1. Overlijden President Nasser

Gesproken wordt over het plotselinge overlijden van President Nasser en de
gevolgen die dit kan. hebben voor de terroristische activiteiten van de
Palestijnse verzetsbeweging.

2. Zuid-Molukkers (zie ook Aurora dd. 28-9-1970)

H.C deelt mede dat in het proces-verbaal van het onderzoek van de
Politic Wassenaar (inspecteur ) is vastgelegd dat op JO augustus

^~•— een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen een Zuid-Molukker, afkomstig
uit een woonoord in Vught en functionarissen van de Indonesische ambaesade
Daarbij stelde deze Zuid-Molukker een ultimatum, t.w. er zouden ontvoerir. -
gen plaatsvinden wanneer de Indonesische President Ir. Manusama niet zou
toestaan tijdens zijn bezoek aan Nederland een gesprek met de President
van de Zuidmolukse republiek te hebben. Er wordt even over gcsproken *«lk
effect het zou hebben gehad wanneer ons deze mededeling op J>0 augustua 7.01.
hebben bereikt.
PH.BVD deelt mede dat in een gesprek met H.C en PH.E is besloten tot eea
tijdelijke versterking van de sectie CFO. Drie medewerkere van de Rfdeiing
E zullen worden ingeschakeld bij het werk in de periferie ter voorbereDd:n;
van operationele activiteiten.

3» Perscontacten

HK werd 28 September opgebeld door de heer , een scon van de HoorJtV-
redacteur van de Nieuwe Limburger. Betrokkene is werkzaam op de IJaagse
redactie van de Gelderlander Pers, gevestigd aan het Buitenhof. Kij dec-Uie
mede van zijn hoofdredactie de opdracht te hebben gekregen om een artikr-1

—1~~ over de BVD te schrijven. Hij vroeg daarvoor medewerking. UK heeft desr
onder de bekende voorwaarden (no quote, inzage van het artxkel) toege.rrogd.
De heer zal zich op het artikel voorbereiden door over de BVD vo/-
scheneu publicaties en de betreffende K&merstukken te raadplegen. Daarra
zal hij HK concrete vragen kunnen voorleggen, waarna deze een aispx'aak
voor een gesprek zal maken.

De heer Van Eijk heeft zijn serie in het Algemeen Dagblad over Rpion.age en
contra-spionage becindigd met het artikel waarvoor hij in contact werd ge-
bracht met een collega-journalist. Dit verscheen in het Algemeen Dat-blnd
van zaterdag 26-9-1970. De. heer Van Eijk heeft zich gehouden aan de acu: .•£;-
velingen die onzerzijds gedaan werden en aan de corrective die n.akv. hat
concept waren voorgesteld.

4. 'Palestijnse verzetsbeweging

H.KEB ontving van een zeer uitvoerig overaicht over de Palesti.jnoe
verzotsbeweging.

5. Bezoek President Tito (zie ook Aurora dd. 23-9-1970)

PH.BVD nara gisteren deel aan een tweede bijeenkomst van func t-ronarissno
die te maken hebben met het opstellen van hot program en £& bcve:ili|jJ nj.-
van'President Tito. Deze stond tUtraaal ond.fr leiding va:i .^taalGfjocro. ••;.:.
van Justitie, Hr.V/iersma. Hij vertelt het e.e.a. over hot ver-lr;e.-;> vt;1. (• -.
besprekinpen,

"50-9-1970.


