AU30P.A

OCHT3NDBS3Pa£KING op v/oer.sdag 5 januari 1968.
Aanwezig: H^tT- PH^VD - H^- H/C - MTO - B*S - HJEB - H.TD - H/K
Afwezig : -—
1.

/

_
Medewerkers van de afd. C hebben een gesprek gevoerd cset een aantal personen die in het zakboekje van
voorkwamen. Dit leverde niet
veel van belang op» De contacten hidden plaatsgevonden in het kader van
een zakelijke relatie. In Sen geval bleek
zich te hebben uitgegeven als een medewerker van de Finse ambassade.

2* Griekenland
H.C kreeg gisteren mededeling van
dat een zojuist van een verblijf in Griekenland teruggekeerde dame was opgebeld door iemand die
voorgaf van de Amerikaanse dienst te zijn en die zeide gaarne een gesprek
met haar over de situatie in Griekenland te willen hebben. Het is niet
mogelijk geweest betrokkene i.v.m. de door hem opgegeven naaia te traceren. De BID meldde met de zaak niets te maken te hebben. Aangezien een
volgend contact mogelijk zal plaatsvinden, zal dan worden getracht betrokkene te identificeren.
3» Achter het Nieuws
H.S vestigt de aandacht op een advertentie in de Haagsche Courant van
zaterdag 30 december, waarin Achter het Nieuws personen oproept gegevens ter beschikking te stellen indien hun mocht zijn gebleken dat de
antecedenten van hun ouders (politick zowel als crimineel) voor hen nadeel hebben opgeleverd.
H.BVD overweegt contact met de heer
te zoeken om hem mede te
delen dat zo in reacties de BVD ter sprake mocht komen, wij aanbieden
de betrekkelijke gegevens te verifieren.
'f. Roeineense defector
Melding wordt gemaakt van een persbericht oratrent het naar de Fransen
overlopen van een hoge Roeiaeense functionaris (Staatssecretaris).
H.BVD beveelt aan dat v/ij bij de heer
navraag doen of uit diens
mededelingen iets naar voren komt dat voor Nederland van belang kan zijn.
H.B en H.KS3 nemen op zich terzake het nodige te verrichten.
5« Afdelingshoofdenvergadering
H.K vraagt of in de Aurora-kring behoefte bestaat tot het houden van een
dergelijke vergadering, die dan raedio januari zal plaatsvinden. Dit
blijkt niet het geval te zijn. H.K zal ook bij de andere afdelingshoofden navraag doen*

k januari 1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 5 Januari 1968
Aanwezig: JKBVD - PE^VD - H-B^- EJ&- EfS^- R*tf- R.KB&'- H.TD - KD

1» Publicaties over de KGB
H.B vestigt de aandacht op een artikel in "The Guardian" over zogenaamde
Russische successen in de contra-spionage. H.BVD stelt prijs op een overzicht
ran hetgeen er de laatste tijd over de KGB is gepubliceerd, eventueel voorzien van ons commentaar. Het is meermalen gebleken dat dergelijke publicaties
niet of maar oppervlakkig gelezen worden^door autoriteiten die een oordeel
moeten geven over hot werk van de BVD zoals bijvoorbeeld de leden van de
Vaste Commissie. Het kan nuttig zijn een overzicht bij de hand te hebben ook
voor bet geval dat er vragen gesteld worden.
2. Brief uit Berli.ln
H.C toont een uit Berlijn aan een Nederlandse overate gezonden brief, waarin
o.a. de mogelijkheid van steun ingeval van financiele moeilijkheden in uitzicht gesteld wordt. De brief kwam toevallig in onze handen. Gedacht wordt
aan een stunt van het VfK. Waarschijnlijk zullen meer Nederlandse officieren
een dergelijke brief ontvangen hebben. Met
zal contact worden opgenomen,

k»

Personele beveiliging
H.E pleegde met E.B en H.C overleg over de introductie van de vragenlijst.
Gestart zal worden bij de afdeling C. Het wordt gewenst geacht dat op vragen
van dezelfde strekking ook een gelijkluidend antwoord wordt gegeven. De gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden zullen dan ook worden genoteerd.
H,E vraagt welk standpunt ingenomen dient te worden indien een personeelslid
weigert de vragenlijst in te vullen. Naar zijn mening kan H.BVD namens de
Minister onze ambtenaren daartoe verplichten o.a. met verwijzing naar art. 19
" van het Beveiligingsvoorschrift 11-1961.
H.BVD is van mening dat degene die weigert te voldoen aan de bevoegd gegeven
opdracht tot het invullen van de vragenlijst daarnede blijk geeft onvoldoende
begrip te hebben voor zijn verantwoordelijkheid als ambtenaar van de Dienst.
H.BVD meent echter dat men zich niet moet begeven in overwegingen wat te doen
bij weigering. De afdelingshoofden worden verzocht eventuele bezwaarden met
begrip tegemoet te treden. Verwacht mag worden dat in een vertrouwelijk gesprek wel duidelijk zal worden waar de schoen wringt.
H.BVD is overigens niet gelukkig met de formulering van de vragen. Wellicht
zal het nuttig blijken na bijvoorbeeld een jaar de lijst nog eens te herzien.

5* Afdelingshoofdenvergadering
' Vergadering van medio januari 1968 gaat niet door* Over pirn, twee maanden
zal de behoefte aan dergelijke vergaderingen nog eens gepeild worden*
6* Frequentie Aurora-bijeenkomstea
Voorlopig zal op gewone voet (Jx per week) worden doorgegaan. In' april a.a.
volgt opnieuw beraad over dit punt.
7» Beveiliging E.E.Q.
H.BVD had op 3 januari jl. een gesprek met dhr.
(Directeur-generaal
Europese Samenwerking van BuZa). Zie verslag H.BVD. Op korte termijn zal
H.BVD een onderhoud hebben met ambassadeur
in Brussel*

AURORA
======

OCHTJSNDBSSPRg'KING op ma an dag 8 .ianuari 1968.
Aanwezig:
g: S<tfVD - PH^BvT)
PH^BvT) - B>tf - H^ - E^tf - H^tf - H.TD - H.
x
-X^
-X^
x
-^
•
/

Afwezig : — —

1» Brie van uit Berlijn
H.C vertelt dat ook andere officieren brieven als de in Aurora d.d. 5-1
vermelde hebben ontvangen. H.BVD meant dat als de afd. C gegevens ter
beschikking moohten staan omtrent andere officieren die in aanmerking
zouden kunnen komen ora dergelijke brieven te ontvangen, het aanbeveling
verdient met de MID te overleggen of valt na te gaan hoe dezen daarop
hebben gereageerd.
2»

,,

(zie ook Aurora d.d. 20-12-'67)

HK deelt raede dat de P.O. bij het gerechtshof inderdaad
heeft
bericht dat de in diens zaak ingestelde cassatie is ingetrokken. Daarna
is de P.G. bij de Hoge Raad ertoe overgegaan cassatie in het belang der
wet in te stellen. De gevolgde procedure is voor de hand liggend omdat
cassatie in het belang der wet niet raeer kan afdoen aan de in rechte in
deze zaak genomen beslissing. H.BVD werd vrijdag opgebeld door Mr*
van het Ministerie van Jus ti tie. Deze zeide dat de S.G., Dr. Mulder,
n.a.v* de opmerking in het verslag van de Kamercommissie d.d. 9-11 -'6?
over de spionagewetgeving rneende dat terzake niets dient te worden gedaan voordat de Hoge Raad zijn beslissing omtrent de cassatie in het
belang der wet heeft genomen. H.BVD heeft gesteld het hiermede volledig
eens te zijn. Voorts dat afhankelijk van het arrest van de Hoge Raad
t.z.t* zal dienen te worden bepaald of nadere voorzieningen t.a.v. de
spionagewetgeving gewenst zijn. Hierbij zal dan t.z.t* de beschouwing
van KJA over de artt. 98 e.v« van waarde kunnen zijn*
H.BVD deelt mede dat de Kamercommissie ertoe zal overgaan i.v.m. het,
verzoekschrift van
aan de commissie deze eind januari te horen*
Naar HK van Mr.
vernam wil de Kamercommissie zich een eigen oordeel vormen over de betrouwbaarheid van
•
3« Beinvloeding
PH.BVD raaakt gewag van een vraag van Mies Bouwman in de bekende t.v.uitzending "Mies en scene" aan Mevr. van Soraeren-Downer wat deze dacht
over het invloed uitoefenen door Moskou. Deze vraag was kennelijk ingegeven door het Telegraaf-artikel van 20-1 2- '6?. H.BVD zegt dat in de
jongste CVIN-bespreking uitlatingen werden gedaan met een positieve
teneur t.a.v. dit artikel. H.BVD heeft hierover opgemerkt dat te wensen
ware dat dergelijke beschouwingen in de Pers wat genuanceerder zouden
zijn*
4. Bezoek aan Brussel
H.BVD brengt 9 en 10-1 een bezoek aan Brussel* Hoofddoel is een gesprek
met de heer
van de G.N.V. over de beveiliging van de Europese Gemeenschappen* H.BVD overweegt verder een kort bezoek te brengen
aan
, voorts wil hij een gesprek voeren met de heer
van het
Security Directorate over het voorzitterschap van het Special Committee.
5* B-overzicht
*
H.B geeft het gebruikelijke maandelijkse overzicht over het werkterrein
van de afd. B. H.C zal hetzelfde doen t.a.v* zijn afdeling in de bijeenkomst van vrijdag a. a.*
9- januari 1968.

AURORA

OCHTENDBESPBEKINQ op Tr 1.1 dag 12 januari 1968
Aanwezig: JpflVD . PH.BVD - !£** - H
Afwezig : H^- HK

- IKD - HJHffl - H.TD - K/D

1»

Aehter het Nieuwa
VARA-uit sending gewijd aan mensen in maatachappelijke aoeilijkheden gaat
blijkena paraberichten waarechijnlijk niet door. Op de geplaatate advertentiee zijn wel veel brieven binnengakonan, naar da achriJTera daarran bavindan zich in Boailljkhedan om andere dan tie in da advartentie genoanda redanan.

2*

BeTeiliging Europeae Qamaanachappan
H.BVD doet anige medadalingan over zijn bazoak aan Bruasal (9/10 Januari)
waar hij met da Nadarlandae ambaaaadaar
, net diens medewerker
, alamede met
,
an ook met
aprak over da
positie van het Euratom-beveiligingsbureau an over da opvolging van
. De taakuit braiding van hat Bureau tot de andare Gemeenachappen
blijkt nooit offioiaal te zijn voorgebracht . Voor de opvolging van
: schijnt een ondaskundiga Italiaan maer kana ta hebben dan
. (Zie verder verslag H.BVD).

3«

Opvolging hear
_
Naar aanleiding van een vraag van
waarom da BVD niet iemand
eandidaat atelt als zijn opvolger, vraagt H.BVD of wij van Bultenlandaa
Zaken ooit een vacaturemelding hebben ontvangen. H.E antwoordt ontkannand.

k,

Afdelingaoverzicht
H.C vervolgt overzioht C{ dit zal op 15 januari a.8. wordan afgaalotan. 1

A2 Januari

1968.

ATOQRA

OCHTEND3SSP5SKING op maandag 15 jamiari 1968

Aanwezig:
Afwezig :

- Hx3 - H^-J^lf - KXZ&- H.TD - K/9BT

'

1.
H.B vernam dat bij
(phon.) een boek van
zal uitkornen over "De BVD en andere imperialistische inlichtiugendiensten".
2.

KGB en beiinvloeding
Naar aanleiding van diverse persberichten, o.a. ook uit Russische bron,
waarin sprake is van een speciale taak van het KGB in net kader van de
vreedzame coexistentie rijst de vraag of daarmede de "beinvloeding" wordt
bedoeld. H.B zal dit doen bestuderen.

3.

Rapport Van Herwaarden
H.3VD heeft op 18 januari a.s. een gesprek net de Minister. Kerinnerd zal
worden aan het rapport Van Herwaarden,in het bijzonder aan de vaststelling
van de criteria voor de betrouwbaarheid. H.D zal voor 18 januari aan
H.3VD een overzicht van de criteria (als door ons gewenst) verstrekken.

^ ""
(

H.KEB zal deze week een bezoek brengen aan
van eventueel te bespreken onderwerpen.
5.

Afdelingsoverzicht
Vervolg overzicht C uitgesteld tot 17 januari a.s.,

15-1-1968.

en verzoekt opgave

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 17 Januari 1968
^S
..S
^
s
S
Unwezig: H.BVD - PH,J8TO - R,*$r- E.Jr- KsD S

Ifwezig :

/*'

'

jr^

^

S

- H.TD - HK

X

JoegOBlavisch YJsabeleld
la Terband met de mededeling hierover in het dagrapport van de afdeling C
dd. 16-1-1968, geeft H.BVD als zijn mening te kennen dat deze kweatie t.z.t.
wel in discusaie zal komen in de Bijzondere Commissie Personenverkeer Tan de
Benelux. In Terband daarnede sal het nuttig zijn dat KJA zich op de hoogte
stelt Tan de feitelijke situatie terzake Tan Joegoslavische zijde, waarbij
mogelijk Buitenlandse Zaken hulp kan bieden.
[2. BricTen uit Berlijn (Aurora 0-1-1968)
H.C deelt mede dat 7 officieren spontaan hebben gemeld een brief uit WeatBerlijn te hebben ontTangen. Van de zijde Tan de/in-Aaerafeert tijn wij
attent gemaakt op een recruteringsgeval door de Oostduitse dienst, dat eenzelfde aanloop had als de aan de officieren gezonden brieven.

k,

C-QTerzicht
H.C geeft het gebruikelijke maandelijkse OTerzicht OTer het werkterrein Tan
zijn afdeling.
H.B en H.C zullen hiermede Toortgaan op Trijdag 2 februari a.s..

17-1-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 19 januari 1968
mwezigf .H.BVD
- PH^BVlTHvfl"- HxC^H.D -^~R.E - H.TD - HKX
•*
.^
. »•
j•
,^*'^
Ifwezig f H

H.C deelt mede dat de heren
en
, beiden werkzaam bij .
Dow Chemical, die betrokken waren bij activiteiten van de Poolae inlichtingendienst, bij genoemd bedrijf zijn ontslagen.
Bij Dow Chemical staat nog een tas, waarin zich papieren van
bevinden*
De heer
uit Amsterdam, die voor Polivinyl optreedt i.v.m. de verdenking dat
geheimen van deze zaak aan derden heeft weggegeven, zou
pogingen aanwenden om vast te stellen wat voor papieren zich in deze tas bevinden.
H.C zal doen nagaan of wij dit ook kunnen doen.
Sociale Dienst Gemeente Amsterdam

Trophonios
HK vertelt het e.e.a. over het voornemen van de redactie om alsnog de naam
van de student over wie het artikel van 15-12-196? handelde, bekend te maken,
Aangezien deze daarvan op de hoogte kwam, heeft hij met behulp van een advocaat de redactie duidelijk kunnen maken dat dit tot een actie inzake sraaad
kon leiden. De Trophonios-redactie heeft van de publicatie van de naam afgezien. In het nummer van 19 januari veracheen hierover een artikeltje:
"Stop press, BVD vertraagt verschijning Trophonios".
Gesprek met de Minister
HK geeft een kort verslag van het gesprek van H.BVD met de Minister op
18-1-1968. Aan de orde kwamen o.ra. de wijze van entamering van klachten door
de Kamercommiasie, het rapport Van Herwaarden en enige rekesten vanwege de
Kamercommissie in behandeling.
Verwezen wordt naar de hierover door HK gemaakte notitie.
H.BVD vernam dat de heer
een aandeel zou hebben gehad in
een rapport van de KVP-commissie, opgesteld onder leiding van de Lt.Qen. b.d.
over de relatie met China. Hij zou gaarne zien dat H.C hieraan aandacht
schenkt, omdat hij het voornemen heeft hierover bij gelegenheid met dhr.
te spreken.

AURORA

inwezig: H

OCHTENDBESPREKING op maandag 22 januari 1968.
/
- PH.BVD - H.D - ft- H.KSlf- H.TD -

rwezig : -

Beveiliging Europese Gemeenschappen
H.BVD had hierover een gesprek met de Secretaris-Generaal van Buitenlandse
Zaken, Dr.
. Deze heeft de heer
, hoofd van de
Gemeenschappelijke Vertegenwoordiging, verzocht terzake contact op te nemen
met de voorzitter, de heer
.
Verder heeft H.BVD een poging aangewend via de heren
en
om de
zaak op hoog niveau bij nun respectievelijke regcringen in beweging te krijgen.
Buitenlandse relaties
aan de Dienst zal eerst
Het aangekondigde bezoek van de heer
woensdag plaatsvinden.
De heer
komt volgende week dinsdag i.p.v. maandag.
Tot tweede man bij
zal benoemd worden de heer
.
Vrijdag a.s. is er in ons gebouw een bijeenkomst van de Beneluxdiensten.
H.BVD zou het op prijs stellen ale de bijeenkomsten van de hoofden van de
contra-spionageafdelingen in de toekbmst korte tijd v6or de hoofden-vergadering zouden plaatsvinden.

5-1-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2k januari 1968

./

y

-x- -x .x ^

X
Inwezig: H.BVD - PH.BVD - Hvff - Hx<r - H^J - H,^- H,KBB - H.TD - HK

Lzlg!:.... ^ /^^s^ '

-

Gesprek met Dr.
H.BVD had gisteren een gesprek met dr.
, Qevolmachtigd Minister voor
Suriname. O.m. kwam de Sowjet-belangstelling voor het Caralbiache gebied ter
sprake. Ingevolge een overeenkomst tussen de Sowjet-Unie en Frankrijk inzake
aamenwerking op wetenschappelijk gebied, zou de Sowjet-Unie gebruik kunnen
maken van de Franse raketbssie in Cayenne voor controle-doeleinden.
Gesprek met E
H.BVD maakt melding van de inleiding die hij gisteren voor de E IX-medewerkers heeft gegeven over het antecedentenonderzoek. Deze word gevolgd door
een discussie, waarbij naast een eritische instelling ook een positief meedenken aan de dag trad.
H.BVD vestigt de aandacht op opinies van de heer
t.a.v. het antecedentenonderzoek, geuit in zijn stage-rapport en in het januari-numner van
het "Spionnetje". Hij verzoekt H.D hieraan aandacht te willen schenken.
i
Nieuw peraoneel 196?
Qisterenavond vond in ons gebouw een ontmoeting plaats tussen de Dienptleiding en het in 196? nieuw ingekomen personeel. H.BVD meent dat de nieuwe '
opzet van deze ontmoeting aan de verwachting beantwoordt.

kl-1968.

AUBOBA
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OCHTEHDBESPREKIMQ op Tri.Uaic 26 jaauari 1968*
Aanwocigt H.Bvl) - PH .BTO - f£ -JL*<f^
X'
•
/X^
X
Afwoaig i --—

- H.TD - H.KB - HJT
•'- •

1o Aohtorgroadoa Yiotaaa-coaito
H.a.T. hot dagrapport afd. B d.d. 23-1 Testigt H.B or nog oona do aandaoht op dat op do achtorgroad >aa hot Viotaaa-coaito
otaat,
dio hot or ia woson alloon »aar oa to do OB ia OK do anti-iaporialiatiaeho goTooloaa aan to vakkoroa* Do rraag koat op of hot aiot aogolijk
«ou cija dit la do sfoor raa do publieitolt op ooa of aadoro vijso to
•xploitoroa. Ororvogon wordt wol dat dit ooa aoollijko aaak kaa cija
oadat ia aitvorkiag pro-Aaorikaaaoo goluldoa, cokor vat do Yiotaaaeaak aaagaat, op hot ogoablik aiot gaarao vordoa gohoord* H.B koadigt
ooa studio Tan do afd. B aaa OTor hot Yiotnaa-eoaito on do inTlood oa
bowoogrodoaoa van do
/
ooabiaatio daaria. Mogolijk hooft
hot wannoor do BO .gorood io sin hot punt ran do rniaoro ozploitatio ia
ogonsehouw to noaoa*
2* Pltra contrifugo projoet
H.B Toatigt do aandaeht op ooa publioatio ia Do Volkakrant vaa hodoav
waaria Toraoldt wordt dat hot niot inbroagoa ran dit projoot ia Kuratoa
hot goTolg io raa afoprakoa aot do Aaorikaaaso rogoriag.
. H.B broagt aog ia horiaaoriag do aaadaoht dio DO faarhoid
iadortijd aan do kwoatio road Prof.
hooft govijd, waaria
do tooa nog bij dit blad workcaao fia Kliakoaborg ooa groot aaadool had
3. Aaorikaanoo doaortoura
H.KSB vootigt do aaadaoht op ooa NCBV t.v.-uit Bonding ran onigo dagon
golodoa OTor dit ondorworp waaria ondor aoor Toa Bogtioa op trad.
Qronabowakiag on Bijotaad
H.BVD doolt aodo dat do eoaeluaioa Tan do Workgroop Qronabowakiag oa
Bijatand Koniaklijko Naroohauaaoo door do k botrokkoa Miaiatora eija
goaoooptoord* HioroTor ia ooa briof Tan do aoorotaria Taa do Workgroop
d.d. S^l-l^ binnongokoaoa. H.BVD Toroookt H.X ia OTorlog aot H.C
oa KJA hot nodigo to Torriehtoa tor uitTooriag Taa do goaoaoa boaluitoi
Rapport Van Horwaardoa («io ook Aurora d.d. 1J-1-1968)
Ia do boaprokiag aot do Miniator d.d. 1 8-1 -'68 hooft H.BVD toogoaogd
ooa aotitio voor do Ministor oatroat do kwoatio Taa do oritoria to
calloa dooa opotolloa. H.BVD Torsookt H.D oa HK aaaoa hiorroor hot
aodigo to willoa dooa.
26 jaauari 1968*

AURORA

OCHTBNDBESPREKINQ op maandag 29 Januari 1968,
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K^T^- H^-^JKlf - H.E - H.TD - H.KEB -^
Afwezig : ——
1. Russen verblijvend in Nederland
N.a.v. het vermelda in het dagrapport C d.d. 26-1-1968 punt 1, zegt
H.G de indruk te hebben dat het aantal Russen dat tijdelijk in Nederland verblijft TOor onderhoud en toezicht van technische installatiea
toeneemt. Op verzoek Tan H.BVD zal H'.C doen nagaan of zich hieronder
personen bevinden die mogelijk intelligence-werk verrichten» TeTens zal
hij nagaan of het zin heeft oTer deze kwestie een brief aan de regering
op te stellen c.q. iets eroTer in het maandoverzicht op te nemen.
2. Boek OTer de BYD (zie ook AURORA d.d. 15-1-1968)
De afd. B heeft bericht ontTangen dat de drukproef Tan het boekwerk
Tan
OTer de BVD en andere imperialistische inli^htingendiensten dat door
zou worden uitgegeven ter lezing i»
Toorgelegd aan Prof.
..
Tan Vrij Nederland zou
hierbij ook betrokken zijn. H.B vestigt er de aandacht op dat deze
wear bezig is over inlichtingendiensten te schrijven, getuige een artikel Tan zijn hand in Vrij Nederland d.d. 27-1-1968.
3. Joegoalavische Aabaseade
H.E maakt er melding Tan dat een medewerker Tan deze ambassade het
afgelopen weekend contact heeft opgenomen met de C.v.P.
van
de Haagse Politie over de security van de ambassade. Men acht het niet
uitgesloten dat men bij de ambassade vrees heeft voor activiteiten
van de organiaatie van Kroatiache emigrees.
k, Verstrekking van gegevens iav.a. visuaverlening
H.KEB brengt even ter sprake het geval van Dr.
, ex-directeur van de
toneelschool te Amsterdam. Diens visum voor de VS was ingetrokken op
grond van gegevens die in 1951 waren verstrekt. Nadat betrokkene hierover bij de Amerikaanse autoriteiten bezwaar had aangetekend is hem wederom een visum gegeven. In de gesprekken over dit geval die H.KEB en
H.D voerden met
-vertegenwoordigers is overeengekomen dat in het
vervolg oude "derogatory information" door de consuls niet zal worden
gehanteerd alvorens via het
-station navraag bij ons is gedaan,
welke waarde thans aan dergelijke gegevens ooet worden toegekendo
5. Rapport Van Herwaarden
H.BVD ontving voor medeparaaf het concept van de ministeriele nota ter
bespreking van het rapport Van Herwaarden in de Hinisterraad. Hij overweegt om in verband hiermede en ook n.a.v. de kwestie van de criteria
(zie AURORA d.d. 15-1-1968) hierover een gesprek te voeren met de
Da O.P.Z., Mr.
60 Bijeenkomst hoofden Beneluxdiensten
H.BVD acht de deze vrijdag in ons gebouw gehouden bijeenkomst goed geslaagd. Aandacht werd gewijd aan het probleem van de beveiligin; van
de Europese Qemeenschappen en het fichier commun Benelux. Afgesproken is
dat in de toekomst de bijeenkomst van de hoofden van de contra-spionageafdelingen van de 3 diensten als regel een week voor de bijeenkomst van
de hoofden van de diensten zal plaatsvinden.
29 januari 1968.

AURORA
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OCHTaNDB£SPR£KINQ op woensdag 31 Jaouari 1968.
PH.BVD - g^-JfetT- |kO - H^T - H.TD - H.
Aanwezig: Hx*VD - PH.BVD
,f'
/
•S
Afwezig : —~

1. Leraar S.M.I.D.
N.a.v. het vermelde in hot dagrapport C d.d. 30-1-1968, onder punt 6.,
over
, zal H.C doen nagaan welk onderzoek door de MID is ingeateld en of in verband daarmede inlichtingen bij de Dienst zijn ingewonnen.
2.
H.BVD re man dat de benoeming ran de heer
als tweede man bij
t nog twijfelachtig ia0
Gen.
i, die per 1 mei
Terlaat, zal een afacheidabezoek aan
de Dienat brengen. H.BVD vrordt uitgenodigd om in april een bezoek aan
te brengen om te kunnen kennismaken met zijn opvolger, Gen*
>•
Beveiliging Buropeae Gemeensohappen
Ingevolge het door ons gedane verzoek heeft hoofd
stappen gedaan
bij het Auswartige Amt in Bonn. De Duitae ambassadeur bij de Europese
Gemeenschappen heeft naar aanleiding hiervan opdracht ontvangen de
Europese Commissie op het belang van een goed functionerend beveiligingsbureau te wijzen. Wat de bezetting daarvan aangaat heeft Buitenlandse
Zaken Bonn voorkeur voor een figuur uit de Benelux. De heer
zal
nog nader bij hoofd
de suggestie van H.BVD toelichten om de
Europeae Commissie terzake van het beveiligingsprobleem een advies te
laten uitbrengen door een daartoe te formeren werkgroep, beataande uit
vertegenwoordigers van de zes diensten.
k.
Het bezoek van de heer
gisteren heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Hij heeft aangekondigd dat hoofd
in juni a.a. een bezoek aan ons wil brengen.

31-1-1968.

AURORA

OCHTSNDBESPREKINg op Trijdag 2 fabruari 1968.
Aaawazig: H^BVD - PH>BVD - H.B^- JUC* - JU**- g*tt - H.TD Afwazig t —1* Panorama
PH.BVD bremgt de distributie ram dit OTerzicht tar sprakeo Hat wordt
weaselijk geacht daze te beperken tot da distributie dia aam hat AURORATerslag wordt gegevea aat daaraan toegeToegd H.PZ, H.FID ea H.ACD.
HK zal hiarToor hat nodiga Terrichtea«
2. Bagroting 1969
H.BVD daalt mada dat hat Minis t aria ran Financial n.a.y. da aarsta raming
aan aan aantal ondardalan ran hat dapartamaat fiksa bezuinigingen t.a.T.
da bagrotiag haaft roorgelegd. Wat daDianat aaagaat is dat nog niat hat
geral. Dit hangt saman aat aan conwissoriaal orarlag dat moat wordan
gaplaagd orar da ralatie BID - BVD,
Hada i.v.a. da bagrotiag zal H.BVD binnankort orar da positia ran da
Dianst aan gasprak mat da Secretaris-Qeneraal habban*
3» OTarlag mat DQ 0.0. & V.
H.BVD an PH.BVD haddaa 31-1- »68 aan gasprak aat Mr. Mijnliaff. Da badoaling daarran was ta baraikan dat ean warkgroap 0.0. & V* - BVD sou wordan
gaformaard tar bastudaring ran da Tarhouding BVD - Politia, o.m0 tarcaka
Tan hat rerkrijgen ran inliehtingan tar handhaving van da opambara orda.
Mr. Nijnliaff voalda hiar in aarsta instantia niet raal voor. Hij zal
aniga puntan opstallan roor aan baspraking met da Minis tara H.BVD wil
ook daza aangalaganhaid binnankort met da Saorataris^Qanaraal basprakama
Verier onderwerp ran gesprak was da kwestia roularing parsoneal inlichtingandiansten* Mr* Mijnliaff haaft hier gaan bazwaar tagan an zal tarzaka niets doaa« Daardoor rerkrijgau wij da aogalijkhaid om da zaak wat
casulstisch ta bazian an daza in voorkomende gevallen ta baaprakan mat
da verschillende korpsehafs.
Da kwastia Tan da ID-toelage wordt even in da ijskast gazat in afwachting
Tan da uitwarking dia da onragalmatigheidstoalaga bij da Politia zal
habban. H.BVD verzoekt PH.B hierorer contact op ta naman mat de hear
dia deal uitmaakt Tan aan warkgroapja mat da Politia dia daza
zaak zal bestudaran. Voor hat overige moga wordan Tarwazan naar da notitia dia PH.BVD Tan da baspraking maakte.
k» Oasprak mat Drs. Dan Pyl
H.BVD had gistaren samen mat H.B aan gesprak met Drs. Dan Uyl dat een
duidalijk positieve inhoud had. Aanleiding daartoe waren anige klachtgaTallan Tanwege de Kanercommissiel
H.BVD hacht aen zodaniga waarde aan deze gesprekken dat hij meant dat za
Tan tijd tot tijd moeten plaatsTinden. Dit ook omdat wij daardoor eea
inzicht krijgen in bepaalde zaken die in de parlementaire sfeer spelen
ten aaazien waarvan wij slechts over brokstukken van informatie beschikken.
- 2-

- 2-

6. Exploitatie Tan gegevens naar Buitenlandae Zaken
Uit een gesprek dat H.BVD gisteren net de heer
, D.Q. Politieke
Zaken, had, kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat de Dienet naar
Buitenlandae Zaken in het algemeen die gegevena dient te exploiteren die
ran betekenia roor het buitenlands belaid kunnen worden geacht. In dit
kadar past het rapport over da aehtargrondan van het Vietnaa-comite
van de afd. B dat H.BVD Mr.
ter lazing gaf« Van waarde zijn ook
oorspronkelijke gegevena door de Dienst verkregen oatrent b.T. de aituatia
in China, da DDR of andera coamunistische landen* Gezien de wat beperkta
conmunicatia binnen het departement rerdient het ook aanbeveling zorg
te dragen dat dergelijke gegevena bij de directie die het aangaat
terechtkomeae
7. Afdelingaoyerzicht
Daze oTarzichten zullen door H.B an H.C in da bijeenkomst Tan
3 februari worden gegeven.

2 februari

1968.
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AURORA

OCHTgHDBJSSPaSKING op maandag 5 februari 1968.

Aanwezig:
Afwezig :

- PH.aVlf- H-.lT - PH..6<^ H.l^-Jf^E - H.TDX- H.X&R - Hit
.--'""
.'"'
„-"'
'*
^-*"
..- ... . ^-x'
x

1. Bezoeken aan buitenlandae dieneten
H.BVD deelt mode dat hij volgende week een bezoek brengt aan
en
en daaraanvolgend aan
Wanneer afdelingshoofden punten ter bespreking hebben, verzoekt hij
deze tijdig voor te leggen>
2, Gesprek met Secretaria-Generaal
H.BVD zal woensdag 7 februari een gesprek hebben met de SecretarisQeneraal. Hij verzoekt de afdelingshoofden eventuele punten ter bespreking voor te leggen*
3»

Afdelingsoverzicht
H.B geeft een kort overzicht omtrent de belangrijkste gebeurtenissen
in zijn afdeling. H.C zal hetzelfde doen in de bijeenkomst van aanstaande vrijdag 9 februari*

6 februari 1968.

AURORA

OCHTBNDBESPREKING op woensdag 7 februari 1968
v

Aanwezig: H^BVD - jUls^- PIJvC Afwezig : PBVBVD

1.

^

- H.TD -

/

Special Committee
H.KEB deelt mede, dat de detente-nota van bet Special Committee in tweede
lezing door de Nato-Baad is aangenomen, met een kleine wijziging op voorstel van de Franse delegatie.
Over het voorzitterschap van het Committee heeft H.BVD telefonisch contact
gehad met Dr.Nollau. Deze deelde mede, dat de Italiaanse afvaardiging zich
ook verzet tegen het permanente voorzitterschap van de heer
.
H.BVD maakte een afspraak met Dr.Nollau voor een .bezoek aan
op
7 maart voor een bespreking van deze kwestie en de zaak van de beveiliging
van de Europese Gemeenschappen.

2.

?.

Beveiliging Europese Qemeenschappen
Over dit onderwerp komt maandag a.s. de heer
bij H.BVD spreken.

van

Qesprek met de Minister-President
Oisteren had H.BVD een gesprek met de Minister-President over verschillende aangelegenheden.

H.BVD heeft van Hoofd
een brief ten antwoord op door hem gestelde
vragen ontvangen. Hij vertelt daarover het een en ander. Ter sprake komt
even het feit dat wij in het algemeen er niet in slagen om voldoende medewerking te krijgen tot het horen van defectors en dat door ons ingezonden
vragenlijsten niet of nauwelijks worden beantwoord.
zou in deze een
gunstige uitzondering kunnen vormen.
PH.C vertelt nog dat een medewerker van
gisteren naar Washington is
gegaan om de defector
te horen.

7-2-1968.

AURORA
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OCHT3ND3SSPR5KING op vri.ldag 9 februari 1968
Uanwezig: H^BTl) Afwezig : —~

1,

- H.B" - HJ3^ H^- Hx« - H>*fjBX'- H.TD -^UC-

Teleac - Verau
Van twee zijden is een mededeling gedaan dat de Teleac-cursisten folders
omtrent reizen naar de Sowjet-Unie van Vernu toegezonden kregen. De stichting Teleac heeft kennelijk cursistenmateriaal ter beschikking van Vernu
gesteld.

12.

P.G.-vergadering
Deze is wat H.BVD aangaat gisteren niet doorgegaan. H.BVD zal nu komen in
de vergadering van 29 februari. Hij verzoekt de afdelingshoofden B en C
om hun bijdragen in verband daartnede van mogelijke aanvullingen te willen
voorzien.

9-2-1968.

/i*t*^
AURORA
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OCHTENDBESPRJSKINQ op maandag 12 februari 1968.
Aanwezig: PIMrfD - H^B - E^C^-JHilJ - B i f f - H.TD - H^jaflj' - K/0'
Afwezig : H^BW - HK
X

1« Ausehwitz-eoiniti
H.B vaatigt de aandacht op de VPHO-tel«visie-uitzending van vrijdagavond
9 februari J.I. vaarin
hat Auachwitz-coniti gadocumenteerd
als aen communiatlacha mantalorganiaatia aan da kaak atalda. Gazian da
reactiea in da pars haaft da uitzanding nogal indruk gamaakt* H.B doat
da suggaatia daze galeganhaid aan ta grijpan om da Ministers ta harinnaran aan onza rapportaga over dit coniti.
2. ^NAVO
Special Coaaittaa
a>aaiaiBak^Bi^B^^^H^^^p^M*M^^^^w^^^^B^a^^M
- « *
H.KEB daalt made dat ham geblaken is, dat da "Terms of reference" van
hat Special Committee indertijd door de Council zijn bekrachtigd. Volgens
da terma of raferenca kiast hat Committee zijn eigen voorzitter. Allaan
ean baaluit ran da Council zal dua hiarin verandering kunnen brengen*
H.KEB wijat erop, dat da betrakkelijka stukkea als "Secret" zijn gerubricaard an zal dit laatste nader met H.BVD bespreken.

13 februari 1968*

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 1*f februari

1968

Aanwezigt -PffTBVD - R*^ - HXf- H^flr"'- H^Z^- H.TD - H.JfZB" - HK
f
•'
.
Afwczig i

Contact met NTS
HK vertelt het e.e.a. over het gesprek dat H.BVD en hij hadden met de
heren
(programmadirecteur) ,
(informatieT*
programma's) en
(redacteur programma "Inburgeren") op TriJdag 9 februari in Hilveraum. H.BVD gaf een uiteenzetting orer de taak
van de Dienst. Ten aanzien van de vraag of wij medewerking aan het
prograoma "Inburgeren11 kunnen verlenen werd medegedeeld dat dit met
de Minister zal worden beeproken. H.BVD wil de Minister in overweging geven ons toe te at aan om het gesprek hierover net de NTS op
een open basis voort te zetten.
2.

en publiciteit
HK bracht 12 en 13 februari een bezoek aan
om over publiciteitszaken te spreken. Hij vertelt het «.e.a. over zijn ervaringen*
Verwezen moge verder worden naar de terzake door hem op te stellen
notitie.
*

februari 1968.

AUBORA

QCHTEND3£SPREKING op vrijdag 16 februari 1968
Aanwezig: H.BVO' - PH.BJHT^-flU-flf"!H.C - H.# - H;'* - R.KjStf - H.TD _ HK'
Afwezig : -^-—
/*"
I/"
'
>
••
^^"

1.

Verhouding tot I«& A. en tot Koninklijke Mareohaussee
H.C meant dat gezien de tegenstellingen tussen genoemde diensten het niet
eenvoudig zal zijn om de relatie .met I.& A. op gang te brengen.
H.BVD zegt hierover een rapport van PH.E te hebben ontvangen, dat hij nog
niet heeft kunnen lezen. Het is nimraer de verwachting van H.BVD geweest
dat e.e.a. op korte termijn zou kunnen worden geregeld*

2.

Relatie Philips
K.B deelt mede, dat de heer
van Philips heden bij hem op bezoek
komt om een gesprek te hebben over het Internationale communisme.

5^

Pniversiteit van Amsterdam
" "" •
De rector magnifieus heeft studenten over wie door de Dienst bij de administratie van de universiteit inlichtingen werden gevraagd, daaromtrent
schriftelijk gelnformeerd. Twee studenten hebben navraag bij de Dienst gedaan wat de reden daarvan was. K.£ heeft een opgave gedaan aan H.C en H.B
van studenten omtrent wie gegevens in Amsterdam zijn opgevraagd. Verwacht
kan worden dat ook andere studenten rechtstreeks, via de Minister of via
de Kamercommissie zullen informeren naar de BVD-belangstelling voor nun persoon.
Qediscussieerd wordt over de vraag of het zin heeft de rector-magnificus
om een opgave te vragen van degenen aan wie een brief werd geschreven( met
een mededeling dat dit verzoek geschiedt om ona in staat te stellen te bepalen welke schade mogelijk aan belangen van de Staat is toegebracht. Na
enige discussie hierover meent H.BVD dat dit weinig effect van direct belang
voor de Dienst zal hebben. Wat de afdoening van eventuele verzoeken waarom
informatics werden gevraagd aangaat zullen wij van geval tot geval moeten
bepalen hoe hierop moet worden gereageerd.
Bezoek aan buitenland
H.BVD vertelt het e.e.a. over zijn ervaringen bij het bezoek dat hij de af«
en
bracht.
gelopen dagen aan
,

16-2-1968.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op maandag 19 februari 1968

v

x

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TS.**f- H.C - H.0^1 HXE - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : <.'—-

/

/

'"

'

Ustashi

Naar aanleiding van het bericht over een bomaanslag in de Joegoslavische
ambassade in Parijs, die mogelijk weer door Kroatische emigranten is teweeggebracht, merkt H.BVD op dat hij niet gaarne zou zien dat zo iets in Nederland
sou plaatsvinden. Hij vraagt H.C, hoewel hij begrijpt dat dit niet eenvoudig is,
aan deze kwestie bijzondere aandacht te schenken.
2. Rudi Dutachke
Uit De Volkakrant van hedenmorgen blijkt, dat Dutschke woensdag a.s. in
Krasnapolski in Amsterdam een rede zal houden Over kolonialisme en imperialisme.
. H.B wijst erop dat zijn bezoek aan Nederland al enige tijd terug in een interview met hem in Vrij Nederland was aangekondigd. H.BVD vraagt hem de stukken
voor te leggen. Hij wil zelf de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken en
de Secretaris-Generaal van Justitie informeren; hij verzoekt H.B op de gebruikelijke wijze de andere autoriteiten te informeren.

119-2-1968.

AURORA
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OCHTENDBESPREKINQ op woenadag 21 februari

1968

Aanwezigt JKBVD - PH.IJVir - $*G - H^K- HyfJ - H^E'- H.KfiB - H.TD - BK
Afwezig r — —•

X

1.

MID
H.BVD had gisteren een gesprek met Kolonel
., die zieh kwam beklagen
orer het feit dat Ph.BVD en H.C zonder daarover de HID to informeren, een
bezoek brachten aan het Nato Security Directorate* H.BVD heeft hem verklaard dat de bedoeling van dit gesprek was advies te vragen en dat de
uitwerking die dit gesprek heeft gehad, door ona niet is voorzien. Ret
gesprek eindigde in een plezierige sfeer. Het besproken incident zal de
goede samenwerking met de MID niet belnvloeden.

2.

Brieven uit Berli.in (zie ook Autora 17-1-1968)
H.C deelt mede, dat een Nederlandse officier die uit Berlijn een brief
kreeg met een aanbieding van steun in geval van financiele moeilijkheden
daarop heeft gereageerd. Er is daarop door hem nu een antwoord ontvangen,
waarin hem wordt aanbevolen naar een ander adres (dat in Oost-Berlijn
blijkt te zijn) te schrijven.

3.

Artikel in De Telegraaf
H.B vestigt de aandacht op een artikel in De Telegraaf van zaterdag jl.
betreffende de communistiaehe belnvloeding, waarin een vrij goed overzicht wordt gegeven van verschillende organisaties die daarvoor open
staan. H.B voegt hieraan toe dat dit artikel grotendeels is ontleend aan
een publicatie over de Europese Syhdicalisten Beweging in het studententijdschrift "Accoord" ( uitgave van het Nederlandae Studenten-Akkoord.)
Volgens verkregen informaties heeft de stichting Cost-West voor deze
publicatie de stof aangedragen.
x

k»

Auachwitz-eomite
De gisteren in Nieuwspoort gehouden persconferentie kreeg de aandacht
in verschillende ochtendbladen. Deze beperkten zich tot een weergave van
wat van de zijde van het comite naar voren is gebracht en hieruit blijkt
niet of de aanwezige journalisten nog de gelegenheid hebben gehad vragen
te stellen.

21-2-1968.

AURORA

OCHTENDBKSPRBKING op vri.jdag 23 februari
Aanwezigt

1968

- PHvtfVD - BUtf"! H^- H - H ^ E " - H.KEB - H.TD -

Afwezig :

1.

Hilversum
H.BVD vraagt of de in het dagrapport van de afdeling B dd. 22-2-1968
vermelde
dezelfde is als de figuur die onlangs voor de AVRO commentaar gaf op de demonstratieve bijeenkomst in Berlijn in antwoord op de
Dutschke demonstratie.
H.B ze<;t dat dit een zekere
rooet
zijn, getrouwd met Ds.
,
predikante bij de Hervormde Gemeente. Deze
kan als een fellow
traveller worden beschouwd.
H.BVD is van mening dat het goed zou zijn wanneer de afdeling B enige
studio ging verrichten t.a.v. de linkse infiltratie in de radio- en t.v.wereld. H.B wijst op de beperkte mankracht van de afdeling.
Na enige discussie wordt bepaald dat de afdeling B gedurende drie maanden
eens bijeen zal garen wat ons op dit terrein bekend wordt en dat daarna
zal worden overwogen wat er verder meet worden gedaan.
H.B wordt gewezen op het fei-t dat DBD en E IXmogelijk nog wegen
voor het verkrijgen van informatics kunnen aangeven.

2.

Rudi Dutachke
H.E vertelt het e.e.a. over de verwikkelingen rond deze heer i.v.m. zijn
verblijf in Nederland en de contacten die hierover met Justitie werden
onderhouden.

3.

NTS-uitzending over CIA
Even komt ter sprake de NTS-uitzending van 21-2-1968, waar in de rubriek
"Panoramiek" de heer Garisson uit New Orleans een verhaal deed over de
"werkelijke daders" van de moord op Kennedy, t.w. de CIA. Verbazing wordt
uitgesproken over het feit dat de NTS .deze nonsens op de beeldbuis bracht
en over de weinig intelligente reacties in de pers.

k»

Security Bureau Europese Gemeenschappen
H.BVD vernam van de heer
van onze vertegenwoordiging bij de E.G.,
dat de heer
toch waarschijnlijk hoofd van het Security Bureau zal
worden.

23-2-1968.

OCHTENDBESPREKIHQ op aaandag 26 februari 1968
Aanwezig: H^StfD - PH.BVD''- B-df- H»#<- H/D - H/fc <_X
- '
/
/
'
Afwezig :

- H.TD - KD

Bijeenkomet Nuclear Planning Group
H.D vestigt de aandacht op de bijeenkorast van deze Group in de Julianakazerne in Den Haag op 18 april a.s. en verzoekt te worden ingelicht over
binnenkomende gegevens die voor de beveiliging van belang kunnen zi'jn. H.BVD
zal deelnemetx aan een bespreking bij generaal
net o.a. Mr.Mijnlieff
en de P.O.. In verband net de aanwezigheid van de Griekse en de Amerikaanee""*
minister van Defensie zijn demonstraties te verwachten, ook voor de hotels
waar dezen logeren. De beveiliging van de conferentie is een aangelegenheid
van de militairen. De BVD zal daarbij steun verlenen in de inlichtingensector. PH.BVD wijst op het belang tijdig de communicatie te regelen, zodat
men weet wie wie noet waarschuwen.
Bespreking begroting
H«BVD verwacht hiervoor op maandag
H.E, H.TD, H.FID en HK.

Correctie Aurora 23-2-1968 punt 1t
is niet getrouwd met Ds.
de Hervormde Gemeente in Berlijn.

26-2-1968.

maart a.s. te 15*00 uur: H.B* H.C,

:; voor zover bekend is hij vicaris bij

AURORA
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OCHTfiNDBSoPRSKING op woensdag 28 februari 1968
Aanwezig:
Afwezig :

- pp*4vi> - H.B - HyB' - KJD - jjx* - H.TD - H^KlJB -

Bezoek aan
H.BVD zal in de week voor Pasen sen bezoek aan
2.

brengen.

Security Bureau Europeae Qemeenschappen (zie AURORA d.d. 23-2-1968)
H.BVD vernarn van de heer
dat de heer
de functie van hoofd
nog niet
ran het Bureau - deze waarnemend zolang de heer
definitief weg is - heeft geaccepteerd.
Nuclear Planning Group (zie AURORA d.d. 26-2-1968)
H.BVD is aanwezig geweest bij een bespreking van Mrs. Mijnlieff en
met de Generaal
over de 18-5 te houden bijeenkomst«
De Qeneraal getuigde daarbij niet van overmatig begrip voor het werk
van de BVD. H.BVD heeft er op aangedrongen publiciteit betreffende de
bijeenkomst zolang mogelijk uit te stellen. Dit met het oog op het feit
dat verwacht kan worden dat daartegen de nodige agitatie zal worden
gevoerd.
H.B is verzocht om de terzake van belang zijnde informatics ten spoedigste te rapporteren.
H.BVD heeft voorgesteld voor de ontvangst van deze rapporten een berichtencentrum in te stellen, dat het beete bij de Haagse Qemeentepolitie kan worden gevestigd.
H.D zal Hoofd HID informeren om zich te vergewissen dat de nodige coordinatie ook aan militaire zijde plaatsvindt.
Ter sprake komt even de t.v.-uitzending "Achter het Nieuws" van maan
dagavond j.l., waarin
werd gelnterviewd over het boek
"Alias Texeira". De perscommentaren op deze uitzending waren in het
algemeen negatief«

29 februari 1968.
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OCHTENDBESPRSKING op vrijdag 1 maart

Aanwezig: H**VD - PH.BVD - H.B Afwezig ': ----- -

1968

- H.B'- H.KEB - H.TD - HK

Staat van inlichtingen
Gediscussieerd wordt over de praetische moeilijkheden die zieh voor de afdelingshoofden voordoen bij de behandeling van door het personeel ingediende
staten van inlichtingen. Als uitkomst van het gesprek wordt het volgende
bepaald:
a. het wordt aan het inzicht van de afdelingshoofden overgelaten om vast
te stellen in hoeverre de verstrekte gegevens aanleiding geven tot
verdere actie, bijvoorbeeld identificatie, naslagen in kartotheek e.d.;
b. terzake van gegevens die de persoonlijke levenasfeer van de betrokken
medewerkers raken zal niet tot enige verdere handeling worden overgegaan, voordat met de betrokkenen is gesproken;
c. als niet tot deze sfeer behorende gegevens worden beschouwd de inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de vragen 1 en 2 op het formulier.
Ten aanzien van de verificatie enz. van deze gegevens wordt de BVA ingeschakeld. Een verplichting tot melding van deze gegevens is immers
reeds vastgelegd in het Beveiligingsvoorschrift BVD (Hoofdstuk I Algemeen H 23)»
d. ten aanzien van andere gegevens zal dit eerst geschieden wanneer met
de betrokken medewerker is gesproken en wanneer het gegeven naar de
mening van het afdelingshoofd daartoe aanleiding geeft. In het algemeen
zijn dit due gevallen - die ter kennis van H.BVD dienen te worden gebracht - waarbij in redelijkheid moet worden aangenomen, dat de security van de Dienst betrokken kan zijn.
Nog even komt ter sprake de opberging van de staten van inlichtingen. PH.BVD
zal hierover met H.PZ overleg plegen.
2.

AfdelingBhoofdenvergadering
Deze wordt bepaald op woensdag 22 mei 1968 te 1^.30 uur in de conferentiezaal op de ^e etage.
Naast de afdelingshoofden worden daarvoor ook HK en KJA uitgenodigd.
KD wordt verzocht de verslaglegging van de vergadering op zich te nemen.
De afdelingshoofden wordt gevraagd punten voor de agenda tijdig bij HK
voor te brengen, opdat deze ze met H.BVD kan bespreken.
Het eerste punt voor de agenda zal zijn: behandeling en afdoening van de
staten van inlichtingen.
R.BVD verwacht dat de afdelingshoofden met deze aangelegenheid dan voldoende
ver gevorderd zullen zijn om de nodige conclusies te kunnen trekken.

3.

- Trophonios
H.B maakt melding van een artikel van _
over de persoon van
in het nummer van Trophonios van 1 maart 1968, waarin ook melding wordt gemaakt van zijn herziene oordeel over betrokkene sinds zijn
artikel in De Groene van 11-6-1966.
Overwogen kan worden om bij Dr. De Jong bij het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie navraag te doen of daar nog aandacht wordt geschonken aan de
publicAtie van
.
- 2-

- 2-

Bezoek aan
H.BVD deelt mede, dat zijn bezoek aan
van 21-27 april a.s. zal plaatsvinden. Hij brengt ook nog een bezoek aan het hoofdkwartier van
en
zal voordien bij
~~ langs gaan.
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten <---•<•
met de Minister
Op 13 maart a.s. zal een bijeenkomst van de
plaatsvinden.
„/<:>
CVIN
Oisteren is er een vergadering van het CVIN geweest, die weinig om het 11jf
had. De volgende bijeenkomst is op k april a.s.. Aangezien H.BVD vreest
aldaar in verband met de bijeenkomst van het Nato Special Committee op
2 en 3 april, niet aanwezig te kunnen zijn, vraagt hij H.B ore hem dan eventueel te vervangen, aangezien PH.BVD op k april in Luxemburg moet zijn.

1 maart 1968.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op maandag 4 maart 1968
Aanwezig: H.IJJW'- PjI^Btfif- H^B^ jpe< p& - Z^- H^aBT"! H.TD - HK
Afwezig i ——

1»

Bomaanslagen op ambassades
H.BVD nan hierover gisteren om 9*30 uur contact op met BOr met verzoek om te
.achterhalen welke de precieze toedracht van de bomaanslagen op do Spaanse,
de Griekee en de Portugese ambassade is geweest. Tot onze spijt moet hij constateren, dat wij deze nog niet ter beschikking hebben. Er is gisteren contact gewe'est met de CvP
en met HIP
~., doch dit heeft niet het
gewenste resultaat gehad.
.
_
Hedennorgen zijn twee medewerkers van BOT naar de Politie om vast te stellen
wat er precies aan de hand is geweest. Alsdan kunnen wij bezien welke mogelijkheden de Dienst heeft om informaties over de achtergrond van het gebeurde
te krijgen.
De Volkskrant en De Telegraaf wijden uitvoerige artikelen aan de bomaanslagen*

2*

Publicatie in De Groene over een Amerikaans document
De Qroene van 2-3-1968 publiceert een artikel van Han Lammera over een zogenaamde ontwerp-overeenkomst tussen Amerika en een aantal Nato-landen, waarin
de V.S. faciliteiten worden toegezegd wanneer er in die landen gewapend geweld of een algemeen oproer mocht ontstaan. In december jl. verscheen hierover al een publicatie in het Noorse blad "Orientering"; in de Belgische
Kamer werden over de ontwerp-overeenkomst vragen gesteld*
De Waarheid van vrijdag maakt gewag van het feit dat in een Sussisch tijdschrift hierover werd gepubliceerd. De vraag komt op in hoeverre hier van een
desinformatia-actie van de KGB kan worden gesproken.
H.B zal - waar het mogelijk wordt geacht dat in de Kamer vragen worden gesteld - een notitie opstellen, die H.BVD ter lezing zal voorleggen aan de
DG Politieke Zaken van Buitenlandse Zaken, Mr.
;.

3.

Teleac - Vernu
(Zie ook Aurora dd. 9-2-1968)
Melding wordt gemaakt van het feit dat in de AVRO-radiorubriek "Radar*1 gisteren te 13.25 uur aandacht werd geschonken aan het onlangs door Teleac toezenden van folders van het reisbureau Vernu aan deelnemers van de Teleac-cursus
Rusaisch.
HK zegt het waarschijnlijk te achten dat de bijdrage voor deze uitzending
werd geleverd door de heer
., een free lance journalist, die geregeld
voor de AVRO werkt. Deze maakte de BVD onlangs op een en ander attent. Bij de
RVD is het bandje van de uitzending, die zeer positief voor de Dienst was,
opgevraagd.

4.

Afdelingaoverzichten
De afdelingen B en C hebben ditmaal onvoldoende stof voor het geven van het
gebruikelijke maandelijkse afdelingsoverzicht. Gezien vele in begin april te
verwachten bezigheden zullen H.B en H.C het "april-overzicht1* geven in de
Aurora-bijeenkomst van respectievelijk 25 en 2? maart.

5«

Benelux
H.BVD woont op 29 maart a.s. de bijeenkomst van de hoofden van de* diensten
bij.

4-3-1968.
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OCHTSNDBSSPRSKING op woensdag 6 maart

1968.

Aanwezig: H.^3Kf^- PHVBVfl - tt^- JU«^ Vttff - R^~ H.TD - H^aSl" - HK
Afwezig :
s^
'
'
^
/

Bomaanslagen op anbassades
Qesproken wordt over de publicaties in de verschillende bladen.
Hedenmorgen werd in de VARA-radiorubriek "Diagen van de Dag" een figuur geinterviewd, die beweerde in contact te staan met degenen die de aanslagen
hebben gepleegd. HK heeft de RVD gevraagd het betreffende bandje aan ons ter
beschikking te stellen«
H.B acht het niet onvaarschijnlijk dat de gelnterviewde dezelfde persoon is
als degene met wie het Vrije Volk een vraaggesprek had (Vrije Volk,

5-3-1968).
H.BVD maakt gewag van het feit dat ons van politiezijde onvoldoende informatiea over de voortgang van het onderzoek beschikbaar worden gesteld.
Op voorzichtige wijze maakt hij dit ook kenbaar met het tijdens AURORA
gevoerde telefoongesprek met Mr.
.ffaarschijnlijkis e.e.a* te wijten
aan het feit dat de leiding van de ID-Den Haag onvoldoende entree heeft
bij de recherche.
H.B wordt gevraagd BOP te verzoeken om terzake in contact te treden met de
C.v.P.
>, het hoofd van de recherche. Tijdens het met H.BVD gevoerde
telefoongesprek, vestigde Mr.
• nog de aandacht op een publicatie in de
Leeuwarder Courant van ^-3-1968, pag« 3 en 9<>

7 maart 1968.

f

AURORA
======

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 8 maart 1968.
^

«

A*nwezig:_P!^BVD - H^Bf"! EX^- H/ff -

'

Afwezig :

'

- H.TD - BK
'

1« Bomaanslagen
H.B doet enige mededelingen over de vorderingen van het onderzoek door
de politic.
De Dienet heeft enige aanwijzingen gekregen omtrent de identiteit van de
• peraoon die voor de VARA-aicrofoon dd. 6-3-1968 het interview weggaf.
De politie is overgegaan tot de arrestatie van
, die indertijd
bij de aanslag op het Van Heutz-monument betrokken was. Hij is de vermoedelijke dader van het werpen van een steen afgelopen zondag door de ruiten van
het Belgische eonsulaat.
2«

Belgische National Security Authority
H.D deelt mede dat bij de Belgische National Security-Authority thane betrokken zijn: de Hilitairen, de Veiligheid van de Staat en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.

8-3-1968.

AURORA

OCHTSNDBSSPRSKIHG op naandag 11 maart 1968
Aanwezig: H-Bja? „ PH^D - H^S^ HX^-jj^ - H^l H.£JB<- H.TD Afwezig : ——

1. Bomaanslagen

(zie Aurora dd. 8-3-1968)

H.B vertelt het een en ander over de informatics die de afgelopen dagen aan de
Politie en Justitie zijn verstrekt.
H.BVD zegt dat de bomaanslagen bij zijn bezoek aan
aan de orde zijn gev/eest,
De heer
wees op informaties aan ons gegeven betreffeade de in 3el,^ie
gearresteerde
, die zich nog in hechtenis bevindt. Hij verzockt H.B ten
spoedigste op de daarbij gestelde vragen van
te willen antwoorden. Wat de
•1 mei-groep betreft vestigde.de heer
de aandacht op een rapport van de
en op een artikel in The Times van 6-3-1968.
-.,—
-;. Bezoek aan

en

H.BVD geeft een verslag van zijn bezoeken aan de beide diensten. O.m. werd gesproken over het voorzitterschap van het Special Committee en de security van de
Europese Gemeenschappen. Over dit laatste onderwerp had H.BVD ook een gesprek met
de heer
..
Verder moge worden verwezen naar het door H.BVD op te stellen rapport.

3-1968.

AURORA

OCHTENDBaSPREKINQ op woensdag 13 maart 19680
Aanwezig: H,flYtf'- PHx^D - H^B-- H^ - ttdf- HX«<^ H.TD - H.JCBfT'- HK
Afwezig :'<
^
*^
S
.'
^
/
1.

Boaaanslagen (zie ook AURORA d.d. 11-J-'68)
H.B deelt het e.e.ae mede over de informaties die aan Politie en Justitie
werden gegeven* #ij hebben nog weinig inzicht welk effect deze inlichtingen
voor het Politie-onderzoek hebbene H.BVD beveelt aan hierover contact te
zoeken met C.r.P.
• Per saldo kan de richting die het Politieonderzoek neemt van invloed zijn op het rergaren ran inlichtingen door de
Dienat.
BV en BFA/
zijn heden naar Brussel om de door de heer
gevraagde inlichtingen te rerstrekken. Zij zullen tevens trachten een aantal gerichte vragen aan de zich in hechtenis bevindende
te laten
stellen.

2.

H.B vestigt de aandacht op een zeer nuchtere kritiek in De Volkakrant in
de rubriek "Boekbespreking" van het boek "Alias Texeira".
Een advocaat in Amsterdam - naar H.B aanneefflt Mr.
_
_
heeft een klacht wegens belediging tegen
bij de O.v.J. in
Amsterdam ingediend.
Hongaren en Hongaren
H.B vestigt de aandacht op een artikel in Het Parool van 12-3, dat hij aan
H.C ter hand stelt, waarin twee hier te lande verblijvende Hongaren worden
gelnterviewd, die geregeld ontmoetingen organiseren net Hongaren, die in
hun vaderland wonen.
H.BVD verzoekt H.C na te gaan of het niet mogelijk is met de Hongaarse
groep in Nederland die e.e.a. organiseert, contact te verkrijgeno

Comit4 Nederland Vrij
H.KEB ontving een verzoek van
om ondershands enige informatie over
dit comiti te mogen verkrijgeu. Hij leidde dit naar H.B door. H.B antwoordt bevestigend op een vraag van H.BVD dat aan dit comitl de nodige
aandacht wordt geschonken en op verantwoorde wijze het e.e.ao wordt
geregis treerdo

6.

M.I.5.-liaison
H.BVD maakt melding van de ontvangst van een brief van het hoofd van deze
dienst, waarin onze instemming wordt gevraagd tta»r. het plan om de heer
aan te wijzen als reizend liaison-officer voor verschillende
diensten in fiuropa. Na enige discussie komt men tot de vaststelling tteut
dit de relatie met M.I.5. alleen maar kan veratevigen.
maart 1968.

AURORA

OCHTENDBSSPR5KING op vrijdag 15 maart 1968
Aanwezig: JI^BVtf''- H.B -^£H<6 - H/D - H,^- H.£BBX'- H.TD Afwezig : PH^BVD

Bomaanslagen (zie Aurora dd. 13-3-1968)
H.B vertelt het e.e.a. over het bezoek dat BV en BFA/
brachten aan
. Qebleken is dat
in het bezit was van twee 9 »M pistolen.
De aandacht van
werd erop gevestigd dat kogels gevonden na de beschieting van de Amerikaanse ambassade in Londen vorig jaar augustus, ook 9 »M
zouden zijn.
BV heeft over het
-bezoek een verslag uitgebracht aan de OvJ Mr.
•
H.BVD vraagt ook de CvP
> te informeren.

2.

PartiJbestuur-zitting CPN
H.B kondigt aan dat op 21 en 22 maart een P.B«~zitting zal plaatsvinden,
uitsluitend gewijd aan de internationaal politieke situatie.

H.BVD vraagt PH.C wat aan het boek van
"Alias Teixeira"
wordt gedaan. Hij verzoekt PH.C een korte samenvatting van het boekwerk
te laten samenstellen en deze vergezeld van een commentaar betreffende de
relatie tussen
en de Dienst toe te zenden aan onze Minister
en de Minister van Justitie. Enige spoed is gewenst.
H.BVD vertelt lets over het gesprek dat hij en HK hadden met de heer
, hoofdredacteur van De Tijd.

15-3-1968.

AURORA

OCHTEHDBSSPR3KING op maandag 18 rnaart 1968
• ux^ — HVu — IS^x — H

Aanwezigt
Afwezig :

1.

- H.TD - UK

- H.KEB

Bezoek aan Pari.js
H.C vertelt het een en ander over het gesprek dat PH.BVD en hij hadden
bij
en de
•
H.C zal hierover een korte notitie opstellen.

r£*

^'r
^
^/"

2.

Beapreking met de Minister
H.BVD vraagt H.E aanwezig te willen zijn bij een bespreking hedenmiddag
met Minister Beernink en Minister Veringa (0. en '«/.) naar aanleiding van
het contact enige tijd terug met de plaatsvervnngend Secretaris-Generaal,
de heer
, over het verkrijgen van gegevens betreffende studenten uit de dossiers van 0. en W..

18-3-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKINO op vrijdag 22 maart 1968
Aanwezigs H^BVD - Pj^VD -^B - PH<tJ^la<D -

y

- H.TD

Afwesig t

N.a.y. de melding in het dagrapport van de afd.C betreffende het Terblijf
ran
in Polen, Terzoekt H.BVD PH.C ean kort overzicht betreffende
te doen samenstellen an dit te zenden aan de Ministers van
Buitenlandse Zaken en Juatitie, aan de betreffende PC's en aan de OrJ
Mr.Kolkert.
H.E deelt mede dat de heer
Tan i
ingeTOlge de met deze
dienst gemaakte afspraak als eerste een korte instruetiecursus Tan 5 dagen
bij EO komt Tolgen.
3«

Operibare CommissieTergadering
H.BVD is Tan mening dat het geen aanbeTeling verdient dat deze bijeenkomst :
door Tele BVD-ambtenaren wordt bijgewoond. Hij zal nader bepalen Toor welke
ambtenaren een kaart Toor de ambtenarentribune wordt aangeTraagd. Oedurende
de Bitting zal hijzelf de Minister terzijde staan, Tergezeld Tan HK.
H.BVD maakt melding Tan een telefoongeaprek, dat hij met Mr.Toxopeus OTer
de a.s. Bitting had.

4.

Papandreou
Er is een Terzoek binnengekomen Tan de heer
Tan de Hoofdafdeling .
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking of wij i.T.m. het aanstaande bezoek
Tan Papandreou aan ons land nog over nadere gegeTens OTer de Qriekse
gastarbeiders beachikken. H.BVD Terzoekt R.B hieroTer met dhr.
contact op te.nemen.

5«

Bespreking met Minister (zie ook Aurora dd. 18-3-1968)
De bespreking met de Minister in aanwezigheid Tan Minister Veringa had
naar H.BVD mededeelt een positief reeultaat.

6*

Defensie Studie Centrum
H.BVD Tertelt ieta_over de lezingen die hij aanhoorde op 20-3-1968 tijdens
de orienteringso*M£* van het DSC. De heer
Tan de Neue Zuricher Zeitung
hield een uitstekende inleiding over de doelstellingen Tan MAO. H.BVD overweegt of het mogelijk is de heer
uit te nodigen TOor een t.z.t. te
houden lezing voor de hoofdcommissarissen, waarbij dan ook een aantal mede-'
werkers Tan de Dienst aanwezig zal kunnen zijn.

?•

TaakbeschrijTing
.
v
Met de heer
(P25 Depart em ent) is OTereengekomen dat de heer
tijdelijk bij de Dienst Toor taakbeschriJTingen in de administra- '
tieTe sector wordt ingeschakeld. Dhr.
die al Troeger bij de
Dienst deze werkzaamheden heeft Terricht is tijdelijk Bonder emplooi in
Terband met de opheffing Tan de Dienst Ziektekostenverzekering Ambtenaren*
ta

22-3-1968.
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OCHTENDBESPREKINQ op maandag 25 maart 1968

^

s / SS ^

Aanwezig: Hj^vD - R.& - E/C - H^ZJ - T^iK - HJSSB - H.TD - HK

x

Afwezig :

1.

Panorama
H.BVD dringt er bij de afdelingshoofden op aan bij het a.s. Panorama zo
nogelijk nog enige bekorting te betrachten. Hij zou gaarne zien dat het
totaal der bijdragen van de afdelingshoofden niet meer dan ca. 30 pagina's
bedraagt. De bijdragen worden gaarne na Pasen bij de Dienstleiding ingewacht,

2.

B-overzicht
H.B geeft een overzicht van enige zaken die de afdeling B in studie heeft,

£

maart

1968.

AURORA

OCHTSNDBSSPR EKING op woensdag 27 maart

Aanwezig:
Afwezig t PH

-.

1968

- Hyfi^- RXT'- DBD - HX^*- HJK*B - H.TD
*
^

-/

1. Afwezigheid PH.BVD
H.BVD vertelt het e.e.a. over de ziekte van PH.BVD, die maandag plotseling
vanwege een absces in de keel in Bronovo werd opgenomen. De be—
richten over zijn toestand zijn niet ongunstig. Er dient echter rekening mee
te worden gehouden dat hij nog wel enige tijd afwezig zal zijn.
H.BVD zegt dat dit ietwat moeilijk uitkomt, oradat hij vrijdag a.a. en volgende
week maandag ( 1 april) en dinsdag (2 april), mogelijk zelfa ook woenadag
(3 april) afwezig zal zijn. (Brussel, resp. bijeenkomst hoofden Beneluxdiensten, Special Committee en mogelijk nog een bijeenkomst van de zes diensten
van de landen van de Europese Gemeenschap i.v.m. het E.Q. Security Bureau)*
H.BVD meent echter, dat de afdelingshoofden de zaken wel zullen kunnen opvangen. Hij wil als voorlopige regel bij afwezigheid van H.BVD en PH.BVD geven,
dat dan als fungerend hoofd optreedt het rangoudste afdelingshoofd.

2. Security Bureau Europese Qemeenschappen
H.BVD wil trachten de eerdervermelde bije'enkomst hierover t.g.v. de vergadering
van het Special Committee te beleggen omdat de heer
volgende week advies
wil hebben van de diensten betreffende de security van de EEQ.
H.BVD meent dat de zes diensten hem dan mogelijk samen kunnen verzoeken het
gevraagde advies op een later tijdstip te mogen uitbrengen.
3«

Buitenlandse veiligheidsdienaten
H.BVD geeft als zijn opinie dat wij ons sterker moeten richten op de veiligheidsdiensten van de bevriende buitenlandse mogendheden en minder op de inlichtingendiensten, zoals in het verleden het geval was. Zowel t.a.v. het politick
extremisme als t.a.v. de contra-spionage zijn de veiligheidsdiensten in feite
de aangewezen gesprekspartners.

If. Mutaties
tot Directeur-Qeneraal van
H.BVD wijst op de benoeming van de heer
van Financien met pensioen gaat en
de PTT en op het feit dat de heer
dat zijn plaatsvervanger is aangew.ezen.
H.TD respectievelijk H.E zullen nagaan wat in verband daarmede door de Dienst
moet worden gedaan.
Afdelingeoverzichten
H.C houdt het gebruikelijke overzicht betreffende de activiteiten van zijn
afdeling. In de maand mei vraagt H.BVD de afdelingshoofden van B en C dit
overzicht op respectievelijk 2? en 29 mei te willen geven. Of dit eind april
zal geschieden zal in verband met de afwezigheid van H.3VD en de ziekte "in
PH.BVD nader worden bezien.

^-3-1968.

