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3. Scriptie over GS III
H.BVD maakt er melding van dat een Hijmeegse student, genaamd

, vrijdag 28 september telefonisch aan de heer Vreede
heeft gevraagd of wij hem hulp konden geven bij het maken van een
scriptie over GS III. De student die geschiedenis studeert in Nijmegen
maakt deze scriptie op aanbeveling van Prof. .
De heer Vreede heeft hem gevraagd zich schriftelijk tot ons te wenden.



k. Zaak

H.C deelt mede, dat hij samen met H.B op 11 oktober a.s. een
gesprek zal hebben met Mr. Schimmel over de resultaten van het
door de Rijksrecherche in de zaak ingestelde
onderzoek*

* /

AURORA

3. Rode Jeugd
HK vertelt het ...... over het gesprek, dat K/D en hij hadden met
Mr. en Mr. van Justitie over onze opstelling t.a.v. oe
zitting van het Gerechtshof op 26 oktober a.s..
K/D maakte hieromtrent een korte notitie. .



AURORA dd.

ons te informeren hoe wij ons't.a.v. de publiciteitsmedia
opstellen.

AURORA <U

2. Zuid-Molukkers
Gesproken wordt over een door C.ontvangen oericht, dat in
Zuidmolukse kring plannen bestaan tot ontvoering van de
Minister-President Den Uyl. De bedoeling daarvan zou zijn
druk uit te oefenen om te bereiken, dat de Zuidmolukse ex-
KNIL-soldaten hun soldij zullen ontvangen.
H,C zal hierover contact opnemen met Mr. van het
Kabinet van de Minister-President. ...,
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2. Situatie Midden Oosten

Er was enige activiteit van de dienst in het afgelopen weekend i.v.m,
de nieuwe oorlog tussen Israël, Egypte en Syrië.
H.BVD had hierover contact met de coördinator, admiraal .
Bij Hoofd IBB werd een verzoek van Amerikaanse zijde, ontvangen om
bijzondere bescherming van Amerikaanse eigendommen.
H.BVD vraagt of een dergelijk verzoek ook bij ons is binnengekomen.

1. Zuid-Molukkers (Zie Aurora van 5 oktober jl. punt 2)

Ka telefonisch door H.BVD te zijn ingeleid had H.C vrijdag
5 oktober jl. een gesprek met Mr. van het Kabinet van de
Minister-President. Deze zal er voor zorgdragen dat in de'omgeving
van de Minister-President wat meer aandacht wbrdt geschonken aan
personen, die daar in opdoemen en die mogelijk verkenningsopdrachten
voor een ontvoeringspoging zouden kunnen uitvoeren.



1 AURORA dd. , ,,..'13

6. 'PTT-beveilifting

H.BVD werd gisteren opgebeld door de D.G. PTT de heer
bracht

uitoefent. ^"' °W "* ̂  ten"aa»«^ daar;^etn^ntrolefmeer

H.3VD vraagt U.D dit te willen bezien en hen, daaromtrent te informeren.

HK deelt mede, dat het antwoord van de ministers van Binnenlandse Zakenenvan
Justitie over de vragen van het Kamerlid Van der Lek 10 oktober jl. is
uitgegaan. Hij leest de Vragen en het daarop gegeven antwoord voor.
HK werd hierover gebeld door de heren en van De Telegraaf
en de heer van het Algemeen Dagblad. In de ochtendpers gisteren
werd van het door .de ministers gegeven antwoord geen melding gemaakt.
H.3VD zegt, dat de HHC er gisteravond iets over had,

H.3VD had gisteren een samenspraak op het Ministerie van Justitie omtrent
de zitting van het Hof op 26-10-1973 a.s.. Men kwam overeenkomstig het door
ons geponeerde tot de slotsom, dat H.BVD - als getuige op verzoek-van de
raadsman gedagvaard - in een zo vroeg^tijdig stadium als mogelijk de gele-
genheid moet worden geboden iets te vertellen omtrent de taak van de BVD en
omtrent het feit, dat het niet mogelijk is over specifieke operationele
activiteiten «iet het oog op de geheimhoudingsbepalingen in het K.3.
verklaringen af te leggen.

Hierbij zal hij wijzen op het bestaan van de Kamercommissie. Voorts op ds
bijzondere relatie met de Politie, die werkzaamheden voor ons kan verrich-
ten en dan dus een soort verlengstuk van de Dienst is. Dit laatste zal H.BVD
zeggen om één paraplu te construeren voor de heer van de I.D.-
Breda, die zich dan ook op zijn geheimhoudingsplicht zal kunnen beroepen.
Hierover zal H.BVD contact opnemen met de C.v.P. Srada en de Heer

. De C.v.P. r van de Sindhovense Politie zal hij laten
weten, wolke lijn door hem tijdens de terechtzitting zal worden gevolgd.

AURORA dd.
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2. Zaak

H.3 en H.C hadden gisteren hierover een gesprek met de Ojv.J. Mr. Schimmel.
Na bestudering van de hem ter beschikking gestelde stukken zag deze gezien
het niet aanwezig zijn van de elementen vereist door art. 98 .ï.v.3. geen
mogelijkheid een verdere follow-up aan de zaak te geven. Hij achtte het wel
van waarde dat hem de zaak was ter kenuis gebracht, omdat hij daardoor de
mogelijkheid kreeg bij enige P.G.'s weer eens de aandacht op zijn overkoe-
pelende functie t.a.v. spionagezaken. te wijzen.
H.3VD acht het wenselijk, in aansluiting op de rapportage, die wij enige
ministers over de zaak toezonden en ter afronding daarvan, hun nog enige
informatie te verschaffen, «at onze minister en de minister van Justitie
aangaat wil hij dit doen bij zijn bezoek volgende week ikv.ni. de bijzondere
lasten. H.C aal hem daarvoor wat materiaal verschaffen.
De J.G. Buitenlandse Zaken, Mr. ochiff, zal hij dan op een later tijdstip
in-foroeren*
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1, Situatie Midden Oosten

H.BVD acht het niet noodzakelijk een bijzondere voorziening te
treffen voor de opvang van de fij-produktie in de avonduren. Iel wordt
het wenselijk geacht, dat ÜJ XIII des avonds enige bijzondere aktivi-
teiten ontwikkelt.
Op de achtergrond daarvan staat de overweging dat het van grote waarde
is zo mogelijk gegevens te verkrijgen, die een aanwijzing kunnen zijn
voor eventuele Sowjetrussische interventie t.a.y. de oorlog in het
Midden Oosten.
Gedurende het afgelopen weekend werden GitUL-bi j eenkomsten gehouden.
H.3VD en PH.3VD doen hierover enige mededelingen.
Hoofd IDB heeft gevraagd of het mogelijk zou zijn oa samen net 33P een
samenvattend rapport over de politieke situatie te maken.
il.3 aal dit baaien. Hij zal eerst nagaan of wij de- rapportage van
Buitenlandga Zaken van onze ambassadeurs omtrent het Midden Oosten
verkrijgen. De indruk bestaat dat dit niet het (2eval is.



AURORA
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2. Militair attaché V/arschau •

Tijdens de C'/IN-bijeenkoiast bracht Kolonel van de Luchtmacht de
wenselijkheid naar voren om bepaalde rapporten aan de militaire
attachó in Warschau ter beschikking te stellen.
H.3VD heeft dit ontraden met het oog op de onveilige situatie aldaar.
De coördinator heeft gezegd, dat ge-sn rapporten naar Warschau moeten
worden gezonden. H.3VD heeft de Kolonel gevraagd op de kwestie
van de onveiligheid in vïarschau t.z.t. te willen terugkomen. H.D wordt
verzocht zich hierop door het opstellen van een notitie te prepareren.

3« ̂ Conferentie voor pienstrelaties

liet is 11.J3VD gebleken, dat wij een zaal in het Congresgebouw voor het
houden van bijeenkomsten met relaties vijf dagen hebben gehuurd,
terwijl deze slechts drie dagen zal wórden gebruikt. H.D zegt, dat het
in de bedoeling had gelegen een bijeenkomst voor D-relaties te houden.
Toen men doende was dit te organiseren in begin oktober bleek, dat
vanwege het blad Bedrijf en Techniek op de d^gen, waarop wij de bij-
eenkomst zouden houden, in het RAI-gebouw in Amsterdam een conferentie
omtrent bedrij fsbeveiliging zal worden gehouden. Aangezien de meeste
van onze relaties daaraan deelnemen werd het niet mogelijk geacht
tegelijkertijd een van ons uitgaande conferentie te beleggen.
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AÜROBA - 16.10.73 ^
Situatie Midden Oosten (Zie ook Aurora van 23-10-1973, punt 1)

'Naar aanleiding van de berichten inzake te verwachten Arabische
terroristische acties in Nederland heeft H.C in het zgn. kleinberaad
een gesprek gehad met de heren (0.0. en V.) en
(CRI), Daaruit is geresulteerd een gesprek van de DG Politie,
DG 0.0. en V. en PH.BVD, Dit heeft geleid tot de opstelling van een
notitie aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie met
het voorstel goedkeuring te geven aan een aantal extra preventieve
maatregelen't.w.:

- verscherpte grenscontrole op Arabieren aan de .Oostgrens en instel-
ling van een controle aan de Zuidgrens;

- verscherpte visumverlening t.a.v. Arabieren;

- verscherpte hotelcontrole in Amsterdam en Rotterdam;

'- verscherpt toezicht op kwetsbare punten, die voor een actie in
aanmerking kunnen komen in Rijnmond, IJmond, Schiphol enz..

De Ministers hebben zich hiermede accoord verklaard. Gisterenmorgen
werd door Q.0y en V. een bespreking georganiseerd met instanties en
bedrijven, die hierbij betrokken zijn.
H.D. betreurt het dat hij niet op de hoogte gesteld is van deze ont-
wikkeling. Zodoende kon gistermorgen onvoldoende gereageerd worden
op vragen van D-relaties om toelichting ten aanzien van de aange-
kondigde maatregelen.
H.C neemt hiervan nota.
Wat het komende weekend aangaat zal voornamelijk bijzondere aandacht
worden gegeven aan de Arabische zaak. Hiervoor zijn voorzieningen
bij EJ getroffen. Na het wegvallen van de grote spanning tussen de
Verenigde Staten en de Sowjet-Unie - tot uiting komend in een ver-
hoogde paraatheid van de Amerikaanse strijdkrachten - wordt het niet
noodzakelijk geacht meer dan normale aandacht aan de Russische
Ambassade te besteden»
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1.
Maandag 32 oktober 197? komt bij de afdeling D op bezoek de heer

van de Industrial Security van •

Deze wordt door ons begeleid bij een bezoek aan de Gasunie.
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Bode Jeugd . "
HK vestigt de aandacht op een artikel duidelijk pro Rode Jeugd in de
Nieuwe Revue nr. 4} (20 - 26 oktober).
Bij de gesprekken die H.BVD met de ministers had kwam.de Rode Jeugd e
ter sprake. -
H.BVD, die volgende week afwezig zal zijn, wil zich a.s. donderdag
concentreren op zijn verschijning voor het Hof op vrijdag 26-10-1973.

AURORA M..

dit punt behandeld is, ter

Reizen BVD 'era

sprake!"6* ** Clrculaire van de BVA'

de?i?khefenddLdlkne8t̂  "**!' zal word-en bê " i-v.». de verantwoor
spraken die da«,St 'f T*™ kU"nen W0rden t0*g*rekend en de aan-spraken die daaruit zouden kunnen voortkomen.



2. Beveiliging Radio en T.V.-bestand

H.D meldt dat de heer van zijn Minister (CRM) opdracht
ontving in samenwerking met de Staf Civiele Verdediging en de BVD
de beveiliging van o.a. het zenderpark nog eens in beschouwing te
nemen. Herinnerd wordt aan de in 196? ingestelde interdepartementale
werkgroep die zich met hetzelfde onderwerp bezig hield. Na het in
1966 uitgebrachte interim-rapport is de zaak blijven rusten.
Toen ging het alleen over beveiliging in buitengewone omstandigheden
deze laatste beperking is - voor zover bekend - nu niet gesteld.
Aan de op 31 oktober a.s. te houden eerste bijeenkomst zal ook van
D-zijde worden deelgenomen.
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Politie

H.BVD brengt even in

ïéüL^SrSTSJS 6enov»„.r

2 conferenties voor
worden gehouden.

Garderen onder auspiciën

die

Rode Jeugd

H.BVD schetst het verloop van de zitting van het Gerechtshof in
Den Bosch vrijdag jl. over de zaak Van Hoesel.
Het Hof stond H.BVD en de heer van de ID-Breda een beroep
toe op het verschoningsrecht vastgelegd in artikel 218 Wetboek van
Strafvordering.
Verder wordt gesproken over de perspublicaties, die al tiaar gelang de
op- en instelling van de betreffende krant„een nogal verschillend
beeld vertonen.
.Het Hof zal over 14 dagen uitspraak doen terzake van de eis van de
advocaat-generaal- het vonnis van de rechtbank (3 jaar gevangenisstraf
te handhaven*
Het Hof zal zeker in het vonnis melding maken van het aan H.BVD en
de heer toegekende verschoningsrecht en zal dit vergezeld
doen gaan van een motivering. Afgewacht zal daarna moeten worden of
de verdediger namens Van Hoesel een beroep in cassatie .tegen het
arrest zal instellen. De hoge raad zal dan uitspraak moeten doen.
Het zou dus kunnen zijn dat de zaak ons nog geruime tijd zal bezig-
houden.



[AURORA
2. M.F.B.R.

H.D vertelt enige "bijzonderheden over de beveiliging van deze
conferentie, die morgen in Wenen aanvangt. Men is er toch toe over-
gegaan het gebouw aan de Rennweg, geleg'en naast de Joegoslavische
ambassade, voor besprekingen te huren. In dit gebouw zijn bepaalde
voorzieningen ter beveiliging getroffen»
H.BVD wijst erop, dat door het hoofd van het»beveiligingsbureau van
de NATO in de bijeenkomst de nationale delegaties werd gevraagd hun
aandacht voor de beveiliging van. de M.P.B.R, te handhaven.



Hleuwe Hevu (Zie ook Aurora van 19-10-1973» pt» *0

BK werd opgebeld door de hoofdredacteur van de Nieuwe Revu, de heer
• Peze reageerde op een telefoongesprek enige tijd terug door HK

met de heer , hoofdredacteur van de Geïllustreerde Pers gevoerd.
i&eide het te betreuren, dat in verband met het artikel in de Nieuwe

Re vu (nr. <f3 van 20-26 oktober 1973) over de Rode Jeugd geen contact met de
BVD werd opgenomen»
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H.BVD vestigt de aandacht van H.D op een beschouwing van de heer Vreede over
de beveiliging, waarin dd totstandkoming van het Beveiligingsvoorschrift
wordt gereleveerd. Hij vraagt H.D zich eens op de algemene problematiek van
de beveiliging te besinnen. Dit nede i*v.n. de voorgenomen wijziging van het
Beveiligingsvoorschrift»
HK herinnert eraan, dat het in de bedoeling .ligt de positie van de Minister
van Binnenlandse Zaken t.a.v. de beveiliging daarin centraal te stellen.
H.BVD stelt H.D het Engelse foldertje over reizen naar communistische landen
ter hand. Hij vraagt zich af of wij niet iets dergelijke zouden kunnen ont-
werpen ter vervanging van het verouderde geschrift "Jfenkèn voor reizigers".

\A

3. Pefensieatudiecentrum

De 26ste cursus van het DSC wordt van ik januari t/m 15 februari 197*» ge-
houden; '
H.DVD meent, dat het wenselijk is, dat de heer , die per 3 decembe
weer bij de Dienst terugkomt, déze cursus gaat bijwonen.
HK verzoekt de afdelingshoofden mogelijke andere kandidaten 30 november a»
bij hem voor te brengen*
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5. Rode

H* BVD herinnert aan het arrest van het Hof te r a-Her togenbosch van vrijdag
jl.t waarbij Luciën van Hoesel tot 2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.
Het Hof heeft in zijn arrest duidelijk uitgesproken, dat de door de verde-
diging geuite veronderstelling, dat BVD of Politie in de zaak Van Hoesel
hebben geprovoceerd. absurd moet worden geacht* Omdat het Hof de kwestie

voor de zaak Van Hoesel niet relevant acht is in .het arrest
geen passage over het verschoningsrecht van de BVD opgenomen. Hoewel
Mr. na het uitspreken van arrest heeft kenbaar gemaakt cassatie
daartegen te zullen aantekenen, zal het de vraag zijn of hij dit ook werke-
lijk doet.
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2, Bezoek aan de Verenigde Staten
H.BVD zal het voorgenomen bezoek aan de V.S. vergezeld van B.B en K.C
brengen in de week voor 'Fasen van 8 t/m 12 april 197**«
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Coördinator .

H.BVD had gisteren een gesprek met de heer . Deze sprak over
een verzoek hem door Minister Vredeling gedaan, om te willen adviseren
omtrent het voorstel van LAMID geen doorlopend toegangspasje te verle-
nen aan een nieuwe publiciteitsmedewerker van de WDM.
De WDM heeft zijn bureau in de Hojel-kazerne te Utrecht; de medewerker
zou een uitgesproken marxist-leninist zijn*
E.e.a. zou berusten op door ons verstrekte informatie.
H.BVD heeft de coördinator geraden de zaak op te nemen met Overste
Toorop van de LAMID. Deze zal dan contact met ons opnemen.

!• Terrorisme

H.B maakt melding van een gesprek dat plaatsvond met vertegenwoordigers
van over activiteiten van restanten van de Baader-Meinhof groep.
Gisteren vond in Den Bosch de behandeling voor de rechtbank plaats van
de zaak . Gesproken wordt over het bericht daaromtrent in de
Volkskrant van hedenmorgen* • . .



2. DSC '
De afdelingshoofden hebben geen kandidaten aan te melden voor de
eerstvolgende cursus van het DSC (de 26ste van 14 jan. t/ra 15 febr.
197*0* Alleen de heer zal dus als deelnemer worden opgegeven.

1. CVIN
Vrijdag 50 november werd een bijzondere CVIN-bijeenkorast over het
Midden Oosten gehouden, :,
Naar H.BVD mededeelt werd er gesproken over de mogelijkheid, dat de
gevechten aan het Suez-kanaal en op de Golan-hoogten zullen worden
hervat* . ' ' . . • - . •
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1« Situatie Midden Oosten

Gesproken wordt over de persberichten naar aanleiding van de
verwarring die gisteren ontstond na mededelingen gedaan door
de heer , de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, waaruit
verd^opgemaakt, dat Nederland zijn standpunt inzake de door
Israël in te nemen positie zon hebben gewijzigd*



2.

H.BVD had 6 december jl. een gesprek met de in Londen
geatatiotxeerde senior liaison-offieer van , de
heer •



1. Personèelswerving
H.B vestigt er de aandacht op dat in de "Tribune", het blad van de
Sociallstiese Partij onthuld wordt dat een advertentie van
Binnenlandse Zaken, die volledig wordt afgedrukt, van de B.V.O.
afkomstig is. Hierbij wordt melding gemaakt van een Hogelijk
gefingeerd gesprek met iemand van Binnenlandse Zaken waaruit dit
wordt afgeleid. H.B wijst op het gevaar dat inlichtingendiensten v<
onze tegenstanders via dergelijke advertenties, zouden kunhen gaan
proberen hun mensen in onze Dienst in te sluizen.
H.BVD en PH.BVD wijzen op de vele moeilijkheden die zich bij het
werven van nieuwe medewerkers en het stellen van advertenties voor
doen. Getracht wordt daarin zoveel mogelijk afwisseling te brengen
PH.BVD cal de kwestie met H.PZ- opnemen*

- i



1; Terroriame - ' , •

BFA nam gisteren deel aan «en beaprekinff; in Oen Boach van het O.M.
onder leiding van de P.O., Mr. .
Daarin gaf hij een uiteenzetting over terrorlaae, i.h.b. over de
Baader-Meinhof groep, de Rode Jeugd en de IRA.
Aanleiding voor de beapreking waren de arreatatiea van

•en , die activiteiten t.b*v. de IRA hebben
' verricht. . . . '
BFA kon van dé gelegenheid gebruik naken OB iets te vertellen over
de opvattingen vaa Mr» en Dr* * Naar
verluidt zou Mr. binnenkort de caasatiemiddelen ter
tafel brengen* .
Hij sou daarbij op willen koaen tegen-het aan de BVD toegekende
verachoningarecht, hierbij o.m. gebruik nakend van argumenten door
Mr. gehanteerd tijdene de zitting van het Hof op 26-10-1973.


