AURORA

OCHTENDBF.SPREKING op maandag 1 april 1968
*

Aanwezig: H^BVD - H^- HyJX- H/D - H^B - Hj*CT - H.TD - fflf
Afwezig
'• -' : PH^BlTD

1.

NATO-inspectie
H.D deelt het een en ander mede over de Nato-inspectie die plaatsvond en die
goed is verlopen.

2. Veiligheid van de Staat
Bij gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel - voor een bespreking over Eurocontrol - vernam H.D eind vorige week bij de Veiligheidsdienst voor de Kernenergie dat 36 candidaten voor functies bij
waren gezakt voor het af te
leggen exaraen. De uitbreiding van
zal dus nog geruime tijd op zich laten
w«chten. De heer
van de Kernenergie was hierover zeer teleurgesteld, omdat dit niet gunstig is voor de situatie van de beveiliging in Belgie.
3»

Benelux-dienaten
H.BVD doet een kort verslag van de door hem op 29 oaart bijgewoonde bijeenkomst
van de chefs van de drie Benelux-diensten. De bespreking was voor een groot
deel gewijd aan de situatie van het Beveiligingsbureau van de Buropese Qemeenschappen. Na de bijeenkomst van het Special Committee zal hierover een speciale
bijeenkomst van de diensten van de zes betrokken landen plaatsvinden. In de
vrijdag gehouden vergadering werd een ontwerp voor een door de heer
te houden inleiding opgesteld.

k.

Security risks bij E«Q»
H.BVD had in Brussel ook nog een kort gesprek met de heer
van de Qemeenschappelijke Nederlandse Vertegenwoordiging. Deze deed H.BVD mededelingen
omtrent een aantal figuren bij de E.G. werkzaam wier aanwezigheid aldaar uit
security oogpunt op zijn minst gezegd bedenkelijk moet worden geacht.

Hf;

5.

KRO-televisie
H.BVD maakt melding van een gesprek dat HK en hij hadden met de heren
en
van de KRO-t.v. rubriek Brandpunt. De uitkomst van dit gesprek was teleurstellend. De heren hadden een zeer beperkte viaie op het probleem van de tegenstellingen in de wereld, met name op het communisme en de
functie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

6. Inwendige veiligheid
H.BVD woonde donderdag 28 maart een bijeenkomst van de commissie Inwendige
veiligheid bij. Hij heeft weinig bewondering voor de traagheid wa*rmede het
werk van deze commissie voortgaat.
7«

Commissies ingevolge rapport Werkgroep Van Herwaarden
Bij Algemene Zaken wil men enige vaart achter deze zaak zetten. Admiraal
is aangewezen als voorzitter van de interdepartementale werkgroep voor de
vaststelling van de functies, waarvoor een veiligheidsonderzoek nodig is. Mogelijk zal deze commissie zich ook bezighouden met de bepalingen van de criteria
die voor toelating tot een functie kunnen gelden. Als secretaris van deze commissie is aangewezen de heer
van de afdeling D.
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AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vri.1dag 5 april

Aanwezigt
Afwezig : PH.

1968

- Sx4> - Hv«f- H.Kl^- H.TD - HiC
/
'
/
/

1. Afleggen van getuigenie door BVD-ambtenaren
H.C brengt in herinnering dat de Dienst eind vorlg jaar assistentie heeft verleend op verzoek van de PQ Den Bosch Mr.
aan de OvJ Maastricht
i.v.a. de valse bankbiljettenaffaire in Kerkrade. De heren
en
zijn toen aanwezig geweest bij een verhoor dat .de OvJ Mr.
de verdachte in
deze zaak
in het Huis van Bewaring afnam.
Maandag 8 april wordt de zaak
door de Rechtbank in Maastricht behandeld.
De verdachte gaf te kennen dat hij gaarne de twee medewerkera van Binnenlandse
Zaken die bij het verhoor van Mr.
indertijd aanwezig waren, als getuigen
a decharge zou zien gedagvaard. De advocaat van betrokkene heeft getracht hem
dit uit het hoofd te praten, doch dit is niet gelukt*
De OvJ zag geen mogelijkheid om de dagvaarding onder schuilnaam uit te brengen.
Hij zegde wel toe te zorgen dat de namen van betrokkenen zoveel mogelijk op de
achtergrond worden gehouden. Met de OvJ werd overeengekomen dat de BVD-aedewerkers
niet ter terechtzitting zullen verschijnen. Verwacht mag worden dat daar van hun
aanwezigheid zal worden afgezien.
'
Er ontstaat een discussie over de altijd moeilijke gang van zaken in deze* Juridisch gezien is hiervoor geen oplossing te vinden. H.BVD wil gaarne zien dat
KJA dit probleem nog eens in studie neemt. Ook met de zaak
hebben wij
enige ervaring opgedaan. H.BVD zou wensen dat in bepaalde situaties het mogelijk
was het verschoningsrecht vopr BVD-ambtenaren te verkrijgen. H.BVD wil n.a.v.
een notitie van KJA de kwestie ter sprake brengen op de eerstvolgende PQ-vergadering, waarbij hij aanwezig zal zijn. Dit zal zijn op 16 mei 1968. Hij brengt ook
bog in herinnering dat in antwoord op vragen aan hem gesteld de Minister van
Juatitie in de zaak
naar voren bracht, dat er zich gevallen kunnen voordoen waarbij van getuigenis van de BVD-ambtenaren dient te worden afgezien.
2. Kuclear Planning Group
Qebleken is dat toch al enige publiciteit is ontstaan over deze op 17 en 19
— april in Den Haag te houden bijeenkomst.
3* Vertrek
H.BVD deelt mede dat de afscheidsparty vanwege de heer
op 15 mei 1968
zal worden gehouden. Nader wordt bepaald wanneer de onder onze auspicien te
houden afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden.
Hato Special Committee
H.BVD geeft een kort verslag van de door hem op 2 en 3 april »aften met H.KEB
bijgewoonde vergadering, onder voorzitterschap van de heer
• Deze hield
een inleiding over de internationaal communistische situatie, die door bijdragen
van de heren Nollau en
aanleiding gaf tot een discussie op hoog niveau.
In den vervolge zal bij de Standing Requirements List meer het accent worden
gelegd op het internationaal communisme.
Er wordt een werkgroep gevormd die aandacht zal schenken aan de "protestmovements". Voor 15 mei wordt de afd. B verzocht daarvoor een notitie te leveren,
Door de afdeling B zal een medewerker moeten worden aangewezen die moet deelnemen aan een op 2k en 25 Juni te houden bespreking over de bijdragen van de verschillende landen.
- 2-
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5«

Bijeenkoaat dienaten EEQ-landen
In een bijeenkomat van dienaten van de eea landen is bealoten dat deze nun regeringen sullen wijzen op de onhoudbare situatie van de beveiliging bij de Europese
Qemeenachappen. Hierover had H.BVD een gesprek met een kleine groep, t.w.
H.KEB, H.D, KJA, KD en HK. Er wordt een brief opgeateld die aan onze minister
sal worden gezonden, waarbij gevoegd een concept-brief voor de Minister van
Buitenlandae Zaken. Deze zalmedio mei gereed dienen te zijn*

5 april 1968,

AURORA

OCHTEHDBESPREKINQ op woenadag 10 april 1968
Aanwezig: H^BVD - PH^D - VT^Jtetf'- JJffAfwezig :

E^ - H .fgB - H.TD -^JK

1. KaaeroTertredingen

H.BVD wijst erop dat het getal daarran een stijgende tendene rertoont. Hij
beTeelt aan de recidivisten te Termanen en de naeontrole te verbeterea. Bet
blijkt dat rersehillende naeontroleurs zelf in 'gebreke zijn gebleven.
2.

Security E.Q.

H.C rernan ran de heer _.
ran
TOlledig achter de activiteiten van
geateld.

dat de Minister ran Justitie zich
t.a.T. de ISO-employe
heeft

3. Stichting OoBt/Weat
Naar aanleiding Tan net vernelde in het dagrapport van de afd. C dd.
9-W1968 punt 1, Traagt H.BVD of de brochure over Vietnam Tan het Oost en
Weat-inatituut bij de aanwezigen bekend is. Dit blijkt niet het geval. H.E
zal zorgen dat de brochure in ona bezit koat.
BVD-ambtenaren - afleggen Tan getuigenie (»ie ook Aurora dd. 5-*»-1968)
Orer de kweatie
heeft H.BVD een telefoongesprek gevoerd net de
P.O. Mr.
. Oeze zag bok geen mogelijkheid andera te handelen dan
door de OTJ Maastricht was gedaan. H.BVD beveelt aan soveel mogelijk bij de
inzet Tan operationele medewerkers rekening te houden met de kans dat in een
bepaalde zaak ala getuige zal moeten worden opgetreden.

«M^i^B^MMi^MMHHHHH^B^i^M^i^BHMi«MHHMIHiMMM*MABMkM«IIMMH^B»MMMMjHbMIMMia«iMMB^MB«M^

5» PersoTerzichten
H.BVD Tindt de gang Tan zaken t.a.v. het geven Tan oTereichten Tan roor ons
belangrijke berichten in de pers in Aurora niet geheel beTredigend. Hij Traagt
BV OB dit eens met H.B te willen opnemen en in OTerweging te willen nemen
hoe hierin Terbetering kan komen.
6. Herhalingscuraus DST
T.a.T. deelneming aan deze Tan l*t t/m 16 mei te houden cursus wordt bepaald
dat Tan elke afdeling 1 hoogstens 2 medewerkers en dan wisselend deze bijeenkomst kunnen bijwonen. De uitToering hiervan wordt aan de afdelingshoofden
OTergelaten.
?• Tass-correapondent OTer openbare comnisale-vergadering dd. 27-*»~1968
H.E Testigt de aandacht op de wel zeer aparte wijze waarop de Tass-correspdndent hierover een relaas aan IzTestia gaf. H.C zal het bericht in aangepaste
Torm ter beschikking Tan H.BVD stellen ter informatie Tan de Minister en
t.z.t. Tan de Kamercommissie.
- 2-
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&••

Buitanlandaa bezoeken
, 16-4-1968

twee madewerkers.
Pro gramma: 10 tot 11.00 uur B.C. Daarna tot
11.30 uur H.B, 11.30 B.BVD an lunch.
Verrolgens ta 14.30 uur naar da BID.

, 14 an 15 mei

twee madawarkare
an
.
H.KEB doat Tooratel programna.
Aangakondigda pun ten: Qarolgan Toor da Teiligheld van da NATO Tan de^overbrenging ran Natoinstellingen naar Balgia; Sowjet-inlichtingendienat .

MI5» 2O an 21 mai

reizend ambassadeur
.
B.BVD meant dat hat gewenst is dat alia afdelinga
hoofden met hem kennia maken. Programna door
H.KEB aamen ta stallen.

Afaeheid
Voor
in grote cantine 13 »«i 1968 ta 17*30 uur. Afdelingahoof dan wordt Terzocht opgara aan H.KEB van aantal aanwezlgen uit hnn afdaling.
De beer

gaat aind juni wag. T.z.t. wordt wijze Tan afachaid beeproken.

10.
B.BVD Tartalt hat a.a.a. over zijn bezoek op 8-4-1968 in Tarband net hat
heangaan Tan Ganeraal
. Rij maakta kannia mat diena opvolger
. HiJ had aan intareaaant gesprek mat Dr.
, daakundiga Toor
KQB-zakan, die aan OTarzicht Tan de organisatie Tan die dianat gaf.
H.C zal B.BVD hat bij zijn afdeling opgemaakte OTerzicht OTar da KQB Toorleggen. Aan da hand daarran zal H.BVD Taatatallen of het gewanat la Dr.
aena Toor aen bezoek aan da Dienst uit ta uodigan.
Toezegging ward gedaan omtrent toezending Tan ean bij
gemaakt OTercicht
omtrent de niet gealaagde aetiee Tan de KQB op het publieatie-tarrain. Dit
zal worden aangevuld met gegeTens omtrent da totale activiteit Tan da KGB op
dit terrain.

10-4-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ QP woensdag 17 april 1968
Aanwezig: PHyHm> - H»B^- E<C - ZJo- E^S- IUKEB - H.TD - HX
A*
*- *
. IT «<
/
'
/
/
'
Afwesig

f

1.

Hooftman - contact net Oostduitse inliehtingendienat
H.C maakt gewag van een artikel van de hand van de hoofdredacteur
Hugo Hooftman van bet luehtvaartblad "Cockpit" in het laatstverschenen
nummer 100 van dit blad. Deze maakt daarin melding van zijn contact met
de Oostduitse inlicbtingendienat enige Jaren terug. In verschillende
bladen werd aan deze publicatie zaterdag 13 april aandacbt beateed.

2«

Bilderberg-document
H.B maakt melding van het feit dat een door de Bilderberg-groep in 1966
als vertrouwelijk bestempeld document in handen blijkt te zijn van een
agent van de Oostduitse inlichtingendienst* In beschouwing wordt genomen
- ook gezien de activiteit indertijd door Mr.Sinninghe Damste ten aanzien
van de Bilderberggroep ontplooid - wat met deze wetensehap moet worden gedaan*

3*

Amerikaanse deserteurs
H.B vertelt het een en ander over wat nit een inlichtingenbron van de
afdeling B bekend werd ootrent de aetiviteit ten aanzien van deze deserteurs door de S.J. en een "vluchtlijn" naar Frankrijk,

%•

UC«»pro3eet
Raar aanleiding van de hierover in de Kamer dd. 3 en ^ april 1968 gevoerde discussie (o.m. Eandelingen pag* 1753 e.v.) wijst H.D op de mededelingen van Minister De Block. Eij vindt het bevreemdend dat geen der Kamerleden een verband legde met de mededelingen van Minister Beeraink in de
openbare vergadering van de Commissie Binnenlandse Zakea op 27-3-1968.

17-4-1968.

AU80RA

OCHTENDBESPREKING op' vrijdag 19 april 1968
Aanwezig: PH-rB^D - Kj6 - H^0<- ^ -JxlT - S.KZB - H.TD - HK
Afwezig : H^flvlf
'
^

1•

Bomaanslagen
H.B vertelt het e.e.a. over de activiteiten door zijn afdeling ontwikkeld
om vast te stellen wie de gelnterviewde in de uitzending van de VARAradio-uitzending dd. 6-3-1968 is geweest. Men heeft het bandje van een
VPRO-uitzending waarin de al eerder genoemde
optrad vergeleken met het bandje dd. 6-3-1968. Gezien de typerende overeenkomst is
het materiaal ter beschikking gesteld van de politie, die overweegt wat
verder gedaan kan worden.

2.

Poging brandstichting Soesterberg
H.B doet mededeling van een poging tot brandstichting bij kerosinetankvagena door een 26-jarige jongeman, vroeger lid van het ANJV. Het is
niet waarschijnlijk dat deze daad een politieke of een inlichtingen
achtergrond heeft. Betrokkene lijkt geestelijk gestoord te zijn.

3»

Deelneming aan volgwerk
H.D brengt de cireulaire ter sprake waarin H.E om oedewerking van dames
uit de Dienst vraagt bij het volgwerk. H.E licht toe dat aan de daarin
gestelde normen van aanmelding niet atrikt de hand behoeft te worden gehouden.

4.

Relatie met universiteiten
H.E brengt de brief ter sprake die de rector magnificue te Leiden dd.
11-^-1968 zond aan de heer
, hoofdredacteur van het LUB. Daarin
reageert de rector magnificus op vragen door de heer
naar aanleiding
van de openbare commissievergadering in een artikel in dit blad dd.
lf-lf-1968 gesteld. De brief werd in afschrift aan H.BVD gezonden.
H.E wijst op de moeilijke informatiepositie ten aanzien van universiteiten. De ID-Utrecht die mideels de adjudant
een zeer goede toegang tot de universiteit te Utrecht had, zijn daar ook beperkingen opgelegd.

5.

Panorama
PH.BVD herinnert aan de inzending van het Panorama t.a.v. de afdelingshoofden die dit nog niet deden.

19.lf.1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 22 april 1968
Aanwezig:
Afwezig t

- H.psff - H.TD - HK
X

Zaak
H.C deelt made dat de OvJ te Maastricht, Mr.
, hen opbelde an mededeelde dat te varwachten valt dat de rechtbank toch nog zal bepalen dat de
heren
en
ale getuigen a decharge zullen moeten verachijnen.
Mr.
. heeft de indruk dat de rechtbank allea wil roorkomen dat grond
kan geven aan een verwijt van de raadsoan van de verdachte dat deze niet
het voile pond is gegeven.
Zaak
H.D deelt nede dat de staatssecretaris voor de Luchtmacht belangstelling
heeft getoond bij L2b voor de contacten die de Luchtmacht met
heeft gehad. Dit naar aanleiding van diens publicatie in zijn blad
"Cockpit", april 1968. PH.BVD vraagt zich af of niat nuttig zou zijn de
kwestie met L2b te bespreken alvorens wij ons met
in verbinding
stellen om nadere informatics te verkrijgen over diens contact met de Oostduitse inlichtingendienst.

22-^-1968.
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AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 26 april 1968
Aanwezigt £H<S$D Afwezig : HxBVD

- H.Kar< H.TD -8*

1. Zaak
H.C deelt mede dat het gesprek Tan de heer
met
beeft plaatsgevonden. Diens verhaal klopt in grote trekken met zijn artikel in "Cockpit"*'
Enige aanvullende informatie werd verkregen, o.m. dat hij een "Dienstverplich*
tungn heeft ondertekend. H'.D beveelt aan de Belgische militaire dienst - eventueel via
- iets te laten weten over
. Deze dienst heeft indertijd voor betrokkene belangstelling getoond. Mogelijk kunnen wij nu achterhalen vat de grond daarvoor was*

2. Security Bureau E.G.
PH.BVD heeft een afspraak gemaakt met dhr.
op 6 mei. Deze wil zich
komen orienteren i.v.m. de opleiding die hij bij de Dienst zal krijgen. Even
wordt gesproken over de basis waarop het Bureau totnutoe berust, namelijk
verordening nr. 3 van Euratom, die steunt op het Euratom Verdrag. H.D en H.C
zullen op 6 mei ook met dhr.
spreken.
Incident t.a.v. Nederlandse ambasaade in Moskou
H.C rertelt het e.e.a. over een van Buitenlandae Zaken ontvangen mededeling
dat een ambassaderaad van de ambassade ,in Moskou tijdena een 4t«t»tr«i8 waarschijnlijk door toevoeging van een verdovend middel in een glas wijn, in een
black-out situatie is gebracht. Toen hij hieruit weer bijkwam verkeerde hij
in aanwezigheid van een Russisehe militair. Aangenomen wordt dat de KQB hierin
de hand heeft gehad. De Engelse arts die betrokkene later in Moskou onderzocht deelde mede dat hij korte tijd tevoren van twee soortgelijke gevallen
had kennis genomen.
- <*««
PH.BVD vestigt de aandacht op een artikel in Der Spiegel van 22-^-1968 over
een optreden van de heer
u Hij heeft vernomen dat dit als volledig
onjuist moet worden aangemerkt*
H.TD deelt mede dat vrijdag 3 nei a.s. de heer
op bezoek komt om
over technisehe aangelegenhedeu te spreken. Bij dit gesprek zal CTO worden
betrokken*
6.

Zaak
PH.BVD vertelt het e.e.a. over het gesprek dat hij had samen met HK, CPO en
CFO/vV met de PO Den Bosch, Mr.
en de OvJ Mr.
over de
oproeping van CFO en CFO/ p.
CFO/ ' is verhinderd om maandag aanwezig te zijn. CFO kan wel verschijnen.
Hij zal kunnen kenbaar maken dat hij de chef van CFO/ is en dus over gelijke
zij het niet grotere wetenschap dan deze beschikt. HK zal als waarnemer bij
de zitting aanwezig zijn. HK vertelt iets over de oproeping als getuige a
decharge van de heren
(Algemeen Dagblad) en
(MLeuwsblad
voor het Zuiden.)
PH.BVD lichtte Minister Beernink en de Seeretaris-Generaal over een en ander
in.

- 2-

?• KBto Special Committee
Tijdens de vergadering werd PH.BVD opgebeld door de beer
, die
vroeg of er onzerzijde bezwaar tegen was dat een patroon zou worden opgesteld ale basis voor de discussie van de werkgroep "Protest Movements"• Het
Toorstel werd daartoe gedaan door de heer
H.B meent dat dit een goede gedachte is, daar mogelijk anders de discussie
aan de hand van de voor 15 »ei in te dienen bijdragen oeverloos zou kunnen
worden.
R.KEB zal
antwoorden en hem dan tevens mededelen wie van onze
Dienst in de werkgroep zitting zal nemen.

26-^-1968.
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AURORA

OCHTSHDBESPREXINQ op woensdag 1 aai 1968
Aanweslgs
LC PJUBVD - H^'- HXf^- H/T - H/£ - H.TD - H.CD) A f•»«•<» t tr.nam
*
Afwasig
X1'

1. Koaiaklijka oadaraehaidiag;a«
PH.Bin) aaaoraert da banoaaiag ran Mr. J.5. Sinaiagha Daaatl tot
Coaaandaur in da orda vaa Oranja Nassau aa da oadaraohaidiag toagakaad
aaa da hear
ran TO. Hij rraagt H.B aaa PI.l ta willaa
rragaa valka politiafunetioaariaaaa dia warden oadarseheiden aaa briefJe tar falloitatia aoat vordaa geeondea. Voor da orarige dianatralaties cal PH.BVD dit zelf baaiaa*
2.

HK gtaft a«a kort rerslag raa da r«eatbaakaittiag op 29*4-1968 t«
Maaatricht waarbij d« h*ar
« aohtcr g*alot«a d«uraa, ala g«tuiga op trad. HK a&akt hierorcr e«a aotitia*
•I.B rtatigt d* aaadaeht op aaa barieht ia da p»ra dat d« ia BalgiS
g»d*tia««rda
aldaar politick aayl h«aft rvrsooht*
Basoak Ppolaa oorlog»ach»paa
H.D h*aft d* Marid gtXaforaaard oatrtnt *aa door d« Di«nat vorkr«gaa
bcrieat dat biaaeakort ««a driatal Poola* oorlogaaoh«paa ia Madarlaad
op bceoek zal koa«a. Dit barieht blaek bij Marid oabakaad. Maa rarbaaatocioh arorar dat roor da aaakoadigiag vaa Poolaa sijda aiat da
taraija ia aeht vordt gaaoaaa dia voor hat baaoak raa Nadarlandaa oorlogaschapaa aaa Polaa galdt. Da Marina aal cieh tarsaka aat Buitaal&ndaa Zakaa Tarataan.

2 Mi 1968.
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OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 3 mei 1968
Aanwezig: PILjSvD - H^B^- tt^e^l put) - H^- H.KBB - H.TD - HIT
Afwezig : HcBVlf

1. Nato Industrial Security Conference
DBD deelt mede, dat aan deze van 8 tot 10 mei in Brussel te houden conferentie wordt deelgenomen door de heer
van de afdeling D»
2. Reserve volgstera
H.E deelt mede dat na selectie vijf candidaten reserve volgsters zijn
overgebleven, t.w. twee afdeling E, twee afdeling D, een afdeling B.
Hij verzoekt de afdelingshoofden deze medewerkaters gelegenheid te geven
een korte opleiding te volgen bij BO op 15 en 16 mei en ran 20 tot 22
mei a.s*.

13 »ei a.s. komt voor een kort bezoek aan de Dienst naar Nederland de te
Londen gestationeerde liaison-officer
ran deze dienst.
Er is een gesprek met H.C en PH.C vastgelegd.

3-5-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op aaandag 6 mei 1968
Aanwezig: PH.BVD - H^- IJ/C - H>D - HvE - H.TD -SR
Afwezig : HJ&TO - H.$fiB

1. Eurocontrol
H.D woonde 2 en 3 mei een eonferentie bij van Eurocontrol in Bruaael.
Hij yertelt bet e.e.a. hierover.
2. Beeoek dhr.
Na een gesprek en lunch net PH.BVD zullen achtereenvolgens H.C en H.D net
hen overleg plegen over de instructieweek die hij binnenkort bij de Dienst
zal kofflen volgen.
3* ' Bonaanalagen (zie Aurora 19-^-1968)
PH.BVD vertelt zojuist nededeling te hebben ontvangen van CvP
van
de Haagse Politic, dat men hedenmorgen overgegaan is tot de arrestatie van

6-5-1968.

AUHCRA

opwoenadag 8 mei 1968

Aanwezig: Pj^J&V^ - tt^Afwezig :
- H.

- IM^- H.E - H.TD - HlfX

Bomaanslagen Czie ook Aurora dd. 6-5-1968)
H.B zegt nog geen mededeling van de Haagse Politic te hebben ontvangen over
het resultaat van net verhoor van de aangehouden
Brandkasten
H.D had een gesprek met de heer
van Buitenlandse Zaken over de
compromittering van brandkasten in de ambassades te Peking en Moskou. Door
de daarvoor aangewezen ambtenaren van Buitenlandse Zaken is nagegaan hoe de
toestand van de brandkasten in de ambassade in Warschau en Praag was. Daarbij werden geen bijzonderheden geconstateerd. Op het program staat een onderzoek van de brandkast in Boedapest.
Een onderzoek in Boekarest achtte H.D op korte termijn niet noodzakelijk.
Wei heeft hij aanbevolen t.z.t. ook de brandkast van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Navo onder de loupe te nemen.
Werkftroep vaststelling functies
H.D vernam van adrairaal
dat Algemene Zaken hierover enige tijd terug
een brief naar one departement heeft gezonden en dat sindsdien daarover
niets werd vernomen. HK zal door bemiddeling van de heer
nagaan hoe
de zaak er op het departement bij staat.

8-5-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vr 1.1 dag 10 mei 1968
Aanwezigr PI
Afwezig : H.
1»

- HyD - H^fi - H.TD -

CXirsus Amsterdaase politie
H.B maakt gewag ran een berichtje in het Algemeen Handelsblad over de cursus
roor de mobiele eenheden. Daarbij ia melding gemaakt van het optreden daarin
van BFA/
• ala anbtenaar van de BVD. Uit het bericht valt op te maken dat
dit afkomstig ia van de CvP
. De mededellng entrant de medewerking
van een BVD-ambtenaar wordt ongewenst geacht. PH.BVD zal hierover contact opnemen.

2* Van Bennekoa - Sternau
H.B maakt melding van een bericht in Het Parool over deze twee jongelui die
in Ooat-Duitaland zijn aangehouden. Volgens dit bericht heeft Jan Snellen
;
contact met de vader van Van Bennekon geeocht en heeft hij deze medegedeeld
dat het goed zou zijn wanneer hij de politie inlichtte over de organisatie die
ook in Nederland actief ia o» vluchtelingen uit de ODR te halen. Dit sou
gunatig kunnen werken op de hoogte van de straf die betrokkenen in de DDR zal
worden opgelegd,
Bij H.C zijn gegevens voorhanden over een dergelijke organisatie, die ook in
Weat-Duitaland opereert en die voornamelijk zou bestaan uit
louche elementen die tegen betaling bereid zijn om lieden uit de DDR te halen*
HK deelt mede dat
(Algemeen Handelsblad) via Voorlichting Binnenlandae Zaken vroeg of one lets van een dergelijke organisatie bekend ia. Hierop ia gezegd dat op dit bericht geen commentaar kan worden gegeven.
Bomaanslagen
Mej.
(Haagse redactie Telegraaf) en
(ANP) vroegen HK of wij enige
bemoeienis hebben met het onderzoek inzake
• Hierop is geant*
woord dat zij zich tot de Juatitie of de Politie moeten wenden.
Qolub -Telegraaf
HK kreeg gisteren een telefoontje van de wnd. hoofdredacteur
_
•
Deze heeft van een uit Rusaische gevangenschap vrijgekomen Bngelaman een verhaal aangeboden gekregen over geaprekken door deze in de gevangenia met Qolub
gevoerd. Dhr.
_
vroeg of het mogelijk was dit verhaal te bekijken en daarop eventueel off the record commentaar te geven. HK heeft hem
gevraagd het verhaal aan one te zenden.
HK zal het verhaal aan HC voorleggen.
Dreiginq Russisch optreden in Tajechoalowaki je
HB maakt gewag van berichten in de pers hierover.

6. Benelux-bijeenkomat C-»hoofden
H.C was aanwezig bij deze bijeenkomat in Luxemburg op 7 en 8 mei.
en
brachten ter sprake moeilijkheden gerezen rond de Luxemburgse en
Belgische ambaaaades in Moskou. Verder ter sprake kwam de zaak
i.v.m. een aoortgelijke affaire van een benadering van een Belgische journalist door de Oostduitse dienst. Over deze affaire verschenen enige publicaties
in Le Soir. H.C zal overleg plegen met HK of hierin nog iets voor publiciteit
in de Nederlandse pers zit.
- 2-

- 2AfdelingshoofdenTergadering
HK herlnnert aan deze bijeenkomst die op 22 mei 1968 te 14.30 uur la b«paald. Hij verzoekt do afdelingahoofden eventual* andere punten voor de agenda
dan de kweatie van de Staat van Inlichtingen, waarover reeds in Aurora dd»
1-3-1968 werd geaproken, uiterlijk 15 mei aan hem voor te leggen, opdat H.BVD
kan bepalen of zij in de agenda worden opgenomen*

10-5-1968.

AURORA

OCHTEN DBESPREKING op maandag 13 mei 1968

- PH.

Aanwezig:

/

Afwezig :

1.

- HyE - H.TD - HK

Dienstleiding
H.BVD deelt mede, dat PH.BVD hedenmiddag in het ziekenhuis wordt opgenomen.
In verband daarmede zullen de besprekingen met de afdelingshoofden deze
week vervallen.

2.

CVIN
De eerstvolgende bijeenkomsten zullen zijn op 5 «n 6 juni a.s.. H.B maakt
gewag van een door admiraal
tijdens de vorige week gehouden bespreking
gemaakte opmerking omtrent het niet inlichtingen van de militaire inlichtingendiensten betreffende een compromittering van de Franse diensten (de
affaire
).

3.

Reis H.BVD
H.BVD vertelt het een en ander over zijn bezoek aan Canada, de V.S. de
Nederlandse Antillen, Suriname en Portugal. Hij zal hieromtrent een notitie
opstellen.

k.

Beveiliging ESQ
H.BVD
op te
op 17
steld

verzoekt H.C en H.D de met de heer
gemaakte afspraken enige tijd
schorten. Hij wil in de aanstaande bijeenkomst Tan de Benelux-hoofden
mei bekendmaken dat de heer
zich met one in verbinding heeft geom voorlichting.

13-5-1968.

AURORA

QCHTSNDBESPRSKINQ op woensdag 15 mei 1968.
Aanwezig: HySVD - Jkt&- PBVtf - H^D -^fT^- H.TD -9*
Afwezig : PH^BVD - " -—^
'
'

1. Bezoek
H.B en H.C vertellen lets orer het bezoek van de heron
en
en
. Ondanka het taalprobleem konden met genoemde heren redelijke gesprekken worden gevoerd, waarbij door ons meer informatie word
gegeTen dan werd ontrangen*
2, pirecteur-Qeneraal PTT
H.TD herinnert B.BVD aan de wenselijkheid om met de nieuwe D.Q., de
beer
binnen korte tijd een gesprek te voeren. H.BVD zal zien
of hij yolgende week daar de tijd voor kan vinden,
3«

Qverlijden van de heer
H.BVD memoreert het overlijden van deze oud-E IX-nedewerker.

k, Qeaprekken met Ministers Beernink en Veringa.
H.BVD maakt melding van met dezen gevoerde gesprekken n*a.v. het
voornemen van de regering om het inschrijfgeld voor universiteiten en
hogescholen van / 10.— op / 100.— te brengen. Onze opinie omtrent
de uitverking daarvan »erd gevraagd* Van de gelegenheid werd door H.BVD
gebruik gemaakt om erop te wijzen dat het werken in de studentenkringen een gevoelige aangelegenheid<blijft. Beide ministers vinden
het echter een normale zaak dat de B\|D dit doet.

17 »ei 1968*

AURORA
======

OCHTENDBESPREKING op maandag 20 mei 1968
Aanwezig: ^frf? -jtf - EIK^- /<D - HxB^- ^JHtfT- H .TD - HK
Afwezig : PH.B

1. Studentenbeweging
H.BVD deelt mede, dat hij on 10.00 uur een gesprek met Minister Polak zal
hebben. Naar hij verwacht over dit onderwerp, in het bijzonder over de
bijeenkomst van 22 mei in Amsterdam waar enige buitenlandse studentenagitatoren het woord zullen voeren.
HB informeert hem over de huidige situatie in Frankrijk en over de reaeties
ten aanzien van het rapport
.

2.

3. Bezoek
H.E vraagt hoever kan worden gegaan met het doen van nededelingen. H.BVD
wijst erop dat de heer
een goed inzicht moot hebben in het funotione*
ren van de Dienst en dat daarvoor niet nodig is dat concrete operationele
aangelegenheden met hem worden besproken.
k. Justitie en C-onderzoeken
H.D meldt dat een brief van Justitie betreffende een beperking van C-onderzoeken is binnengekomen. H.BVD vraagt hem om een oordeel of de inhoud daarvan net onze opvattingen overeenkomt•

20-5-1968.

AU30RA

CCHTENDBSSPSSXING on v:<-r--.-'-

Aanwezig: H^atft-

2-

S"- fr - i

- H.TD -

Afweaig : PJI.SiKT-

Student enbev/eging

N.a.v. het verraelde in het dagrapport van de afd. B dd. 21-5-1968 punt 1, deelt
HB node dat blijkens c-en bericht in Do Volkskrant van hedenaorgen van het bezet
houdcn van collegezalen nog niets is gebleken. De Volkskrant raeldt dat 'prof.
Van der Hoeven het gezelschap van ca. 100 studenten heeft duidelijk genaakt
dat ook de leiding van de Amsterdamse universiteit overv/egende bezwaren tegen
het rapport Karis heeft. Verder vertelt H.3 het e.e.a. over een rapport van
., waarin deze een verantwoording aan de SVB goeft over aijn activitciten in de laatste aaanden.
•
E.BVD nan aaandag deel aan eon bijeenkoast op Justitie, v/aar geeproken werd over
de kv/estie van de toelating van buitenlandse studenten-agitatoren i.v.ra. de
bijeenkomst in Amsterdam op 22 mei. Aanwezig waren daar: de Kinisters Polak en
Beeraink, Secretaris-Generaal van Justitie Mr.Mulder, loco-burgeaeester van
Amsterdam Dr.
, de restores
ea
en het Hoofd
van de Hoofdafdeling Vreeiadeliagenzaken
Bijeonkomst autorr.atisering
H.BVD was aanv:ezig op een door staatssecretaris Van Veen belegde bijeeakoost,
v;aar vele secretarissen-genTaal en directeuren-gener&al aanwezig v;arcn. UiteenBettingen werden gegeven over het belang van de autorsatisering vooi- do S-ijksdienst. H.BVD vond de wijze van opzet van deze bijeenkonst ainder gelukkig.
Suitcnlaads bezoek
H.3 kondigt aan dat de chef van
en van
respectievolijk van
26 tot 29 juni en van 1 tot 3 juli in Nederland zullen sijn. Da chef van
heeft aangekondigd te willen spreken over oaderv;oi-pen voornanelijk
in de sfeer van de afd. B ligge'nd. E.BVD veryacht dat de bezooken van beide
heren aan de Dienstriie;toeer dan ^ dag in beslag zullen neaen, aaagorsien aij
ook nog eaige tijd voor sightseeing ter beschikking willea hobbe~,
Afscheid

E.BVD overweegt tussen 1^ en 30 juni een cocktail de depart vcor betrolzlcano
te houdea, vvaarschijnlijk te zijnen huize. Eij verzoekt de afdelingshoofdea
hen te laten weten wie daarvoor kunnen worden uitgenodigd.
5«

Bezoek
De algeraene opinie is dat dit bezoek van vraarde ras. Afgesproksn werd dat bi;.
con volgend bezoek punten ter bespreking en eventuele vragen vooraf van beide
kanten zullen worden voorgelegd»

22-5-1968.
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AURORA

OCHTENDBESPREKIWQ op vrijdag 2k mei 1968
Aanwezig: H^JWD -JKB - £tff-^KD - $*tf - H.TD - K/D
Afwezig : Pg>SVD - jpKSSB -me-""

Terugkeer PH«BVD
H.BVD deelt mede dat de heer Neervoort a.s. maandag zijn werkzaamheden
zal hervatten - zij het voorlopig nog met een wat langere middagpauze.
H.BVD zal zich dan weer minder intenslef met de dagelijkse lelding
bemoeien. De afdelingsbesprekingen met de Dienstleiding gaan volgende
week normaal door; H.BVD zal daar alleen bij aanwezig zijn als er
bijzondere zaken aan .de orde koaen* PH.BVD zal niet meegaan naar
Hunchen; H.B gaat nu alleen.
Studentenbeweging
Dit pers- en andere berichten blijkt dat de manifestatie die op
22 mei j.l. te Amsterdam nerd gehouden vrijwel zonder ordeverstoringen
is verlopen. Geconstateerd wordt dat tot dusver de Nederlandse autoriteiten succes hebben met hun beleid: de studenten krijgen geen
"issue" voor een protest en het zo lang mogelijk uitstcllen van hardhandig optreden roorkomt dat men - evenals in Frankrijk - later toch.
moet capituleren. Qezien ook de onderstroom en de wisseling in leiding
van de demonstraties acht H.BVD het van belang dat de Dienst veel
aandacht aan deze sector blijft besteden, zodat wij paraat zijn als.
er een beroep op ons wordt gedaan.
Kwartaalbi.1 eenkomst over begroting*
Bijeenkomst'wordt niet urgent geacht en voor onbepaalde tijd uitgesteld.

2k mei 1968.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op maandag 27 mei 1968

^ UDA - KD
Afwezig :

1*

Buitenlandse bezoekera
H.BVD kondigt de volgende bezoekers aan:
De hear
(Hoofd van de Dienst)*wordt van 26 - 29 juni a.s. verwacht. Voorlopig programma voor 27 juni: B-zaken, C-zaken, Chinese aangelegenheden door B en C saraen.
b.
Sir
(Chef van de Dienst) komt van 2 - k juli a.s.. Hij zal
vergezeld zijn van de heren
en
. Ook de heer
zal
waarschijnlijk van de partij zijn. Uitnodigingen zijn te verwachten voor
een party in "Oud Wassenaar" op 2 juli.
Voorlopig programma voor 3 juli: 10.OO - 11.00 uur, B-zaken{
11.00 - 12.00 uur Chinese affaires met B en C samen. Na de lunch van
1^.30 - 16.00 uur voor C-zaken, in het bijzonder Oostduitse, Poolse en
Tsjechische aangelegenheden. De laatste dag wordt gereserveerd voor H.BVD.
Deze programma1s zullen nog nader met H.KEB worden besproken.
Afdelingsoverzichten
Woensdag 29 mei: H.C; woensdag 5 juni: H.B.
Beveiliging Europese Gemeensehappen
H.TJVTr--d*«tjrer8lag van zijn gesprek met de heer
op 2k mei Jl.
bleek van plalT-fce^iijn zich te beperken tot zijn "D-taak">a verder geen
ambities te hebbenT^H^Tj-i^huiverig voor de politieke ati^ecedentenonderzoeken.
Hij bleek geen notie te heb!>*is4tan hetgeen zich-op spionage- en contraspionage terrein in en rondom deueme^nschappen afspeelt en wat de bedoelingei
van de tegenpartij zijn. De immuniteitefr^tan de Gemeensohappen en de ambtenaren wil hij ruim interpreteren met voprbijz^teB^van de consequenties die dit
kan hebben.
meent dat. het moeilijk zal zi^n^bij de bezetting van het
Beveiligingsbureau de deskundigheid zwaarder te lateh^vagen. De personeelspolitiek van de Gejneenschappen verzet zich daartegen. EeiT-ultbreiding van de
competentie ov,er de beide andere Gemeenschappen is nog niet f<Jr*ieel vastge, legd. H.BVIMieeft
duidelijk gemaakt dat het gewenst is dat n*^ met de
veilig)telCdsdiensten van de "Six" rechtstreeks contact opneemt. Wij zullen hem
daajr^lntroduceren behalve bij de Fransen waar
dit maar meet regelen.
.xProgramma voor
: een dag B, twee dagen C en een dag D.

't.

Student enbeweging
H.BVD meemt op 27 nei deel aan een bijeenkomst over de hedendaagse studentenproblematiek van de ministers van Binnenlandse Zaken, Juetitie en Onderwijs,
enkele directeuren-generaal van deze departementen en de burgemeesters van de
universiteitssteden. H.BVD zal daar ook het woord voeren. Hij verzoekt H.B
aan BFA en diens medewerkers zijn dank over te brengen voor de uitstekende
werkstukken die hem t.b.v. zijn voorbereiding ter beschikking werden gesteld.
H.BVD zou graag zien dat de afd. B een soortgelijk overzlcht opstelt ter
voorlichting van onze relaties, eventueel op te nemen in ons maandoverzicht.
27-5-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 29 nei

Aanwezig:
Afwezig :* H.K
1•

1968

- PH^SlfD - H^B<- H^- H^S^JJxfT^ TDA - BK
*r
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^r
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S

Afscheid

H.BVDgeeft te zijnen huize een afscheidscocktail op 21 juni a.a.. Hij atelt
in OTerleg met de afdelingshoofden een lijst vast van degenen die daarvoor
worden uitgenodigd.
2.

Relatie K.L.H.
H.D voerde gisteren een gesprek met de heer
, hoofd bedrijfsbeveiliging KLM. Hij zal gaarne van de afdelingshoofden verneaen in welke mate wij
belang hebben bij informatics door tussenkomst van de KLM verkregen*
Ingevolge het gevoerde beleid dringt H.D bij de heer
aan op beperking ran het aantal antecedentenonderzoeken. H.BVD meent dat personen betrokken bij het gereedmaken van vliegtuigen van security-belang moeten worden
geacht. H.E en H.C zullen H.D de gevraagde informatie verstrekken.

3.

Studentenbeweging (zie ook AURORA d.d. 2?-5-'68)
H.BVD vertelt het e.e.a. over de bijeenkomat op 2? mei waarop hijzelf een
korte inMding over de Studentenbeweging hield. Burgemeester Samkalden had een
opmerkelijke bijdrage in de vergadering. Hij is van mening dat het weinig zin
heeft om buitenlandse studenten-agitatoren niet toe te laten. *el vindt hij
dat groepen buitenlandse studenten die hier aan demons traties willen deelnemen moeten worden geweerd.
H.BVD verwacht niet dat binnenkort nog een bijeenkomst van deze aard zal
plaatsvinden*

k»

Secre taris-Qeneraal
In verband met de afwezigheid van de heer
wegens verlof in juni,
heeft H.BVD a. a. vrijdag 31 nei een gesprek met hem om enige zaken af te
doen. Hij verzoekt de afdelingshoofden zaken die daar aan de orde moeten komen, bij hem voor te brengen. Qedurende het verlof van Dr.
zal
Mr. Mijnlieff als plv. S.Q. optreden.
H.D brengt in herinnering de kwestie van de departementale werkgroep onder
leiding van admiraal
, n.a.v. het rapport Van Herwaarden.

5*

Afdelingsoverzicht
H.C geeft over de afgelopen periode van 2 maanden het gebruikelijke overzicht.

£•

Rectificatie
H.BVD verzoekt punt 3 "Beveiliging Suropese aemeenschappen" als volgt te
doen opnemen:
H.BVD doet verslag van zijn gesprek met de heer
op 2*f-5. Deze bleek
aanvankelijk van plan zich te beperken tot zijn D-taak. Hij is huiverig voor
de politieke antecedentenonderzoeken, in het bijzonder t.a.v. het onderzoek
naar de persoonlijke gegevens* Hij bleek geen notie te hebben van hetgeen
zieh op het spionage- en contra-spionage-vlak in en rondom de Qe me ens c happen

- 2-

- 2-

afspeelt en wat d« bedoelingen ran de tegenatander zijn*
bleak geneigd
de iomuniteiten van de Gemeenschappen en van de daarbij werkzame ambtenaren
ruin te interpreteren en had totnogtoe de consequenties daarvan niet overzien.
meant dat hat moeilijk zal zijn bij de bezetting van het Beveiligingsbureau op korte termijn een groter element van deekundigheid in te
brengen. Hat is onmogelijk hat bestaande personaal bijvoorbeeld te ontslaan
en dit door meer deskundige medewerkers te lateji vervangen* Een uitbraiding
van de competentie van het Beveiligingsbureau, dat zijn oorcprong vindt bij
Euratom, over de beide andere gemeenschappen is nog niet formeel vastgelegd*
H.BVD heeft
duidelijk gemaakt dat het gevenst is dat hij met de veiligheidsdiensten van de "Zes" reohtstreeka contact opneemt. Vij zullan ham
daar introduceren, behalve bij de Franaen, waar de hear
dit moat
regelen.
Programma voor
: 1 dag B, 2 dagen C en 1 dag D.
30 mei 1968.

AURORA

OCHTflNDBSSPREKING op vr 1.1 dag 31 aai 1968,
- PH.BVD - H.B -

IDA - HIT
/

- Da Talegraaf
HK rertelt het e.e.a. over e«n gesprek dat da BVA en hij gisteren hadden
••t de heer
, die zijn functie bij da EPS par 1-6-1968 varlaat en
die naar Da Tdagraaf orergaat on aldaar een aoort barailigingssysteam op
ta zattan.
Da heer
wilda weten of da BVD ingeval Tan hat bekand vordan bij
da Dienat ran plannen tot aan aanalag op Da Talagraaf ham daarran mededallng kon doan. Ham ia duidelijk gamaakt dat da normala lijn van informatie
Tan one gaat naar da betrokkan autoriteiten, i.e. da Burgemeeater c.q. da
Hoofdoommiaaaria Tan Politia ta Amsterdam. Voorta dat hat ons aanbevelenawaardig leak gean diracta ralatia mat da hear
ta ondarhouden,
aangezien het informeal met Da Talagraaf beataande contact wordt ondarhouden mat de Hoofdredactie.
k juni 1968.
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 5 juni 1968
Aanwezig: HxBfD - PE.pff)- HJB^ PR^c- D^J^-^S^- TDA - HK

Afwezig: H«J&£B
^^^

1»

^^

g-^^^^

^^^

^^^

^^^

'^^^

f

Bezoek aan
H.B vertelt het e.e.a. over zijn bezoek aan
op 30 en 31 mei jl. Hij
voerde daar waardevolle gesprekken en kreeg enig inzicht in de opstelling van
het MfS t.a.v. ons land. De betreffende gegevens worden hem toegezonden.

2.

Geval
T.a.v. deze requestrante aan de Kamercie heeft E IX. vernomen, dat zij in verbinding staat met het weekblad De Wereldkroniek. Kennelijk is zij zoekende
naar wegen om haar zaak in de publiciteit te brengen.

3,

Commissarissen van Rijkspolitie
H.BVD deelt mede dat heden bij hem voor een kennismakingsbezoek in hun nieuwe
functie langs komen de commissarissen van Rijkspplitie
(PG Den Bosch) en
(PG Den Haag) .
H.E zal PH.E hierover informeren, aangezien deze de heer
niet kent
zal hij mogelijk bij dat gesprek aanwezig willen zijn.

**•

Gesprek met Mr.Mijnlieff
H.BVD en PH.BVD hadden woensdag 29 mei een geeprek met Mr.Mijnlieff over de
relatie BVD - ID1 en en over de inlichtingentaak van de politic t.b.v. de openbare orde. Men kwam tot de conclusie dat het goed zou zijn wanneer de grote
gemeentepolitiekorpsen een functionaris op niveau zouden belasten met het
onderhouden van contacten, die het de politic mogelijk maken om inlichtingen
te verkrijgen omtrent wat in de gemeente leeft, bijvoorbeeld met vakverenigingsfunctionarissen e.d.. Dergelijke open contacten kunnen beter niet door de ID
worden onderhouden, omdat dit de schijn zou wekken dat zij enigszins in clandestiene sfeer plaatsvinden. Mr.Mijnlieff overweegt om hierop de aandacht van enige
^loofdcommissariasen van Politic te vestigen en zal terzake een voorstel aan
de Minister doen. Bij het gesprek hierover met de Minister wordt H.BVD betrokken.
Verder is overeengekomen dat de BVD een brief aan de Minister zal sturen over
onze bemoeienis met een aantal bewegingen, o.m. met de studentenbeweging.

5.

Gesprek met de

Secretaris-Generaal

Vrijdag jl. had H.BVD met dr.
- aan de vooravond van diens verlof gedurende de maand juni - een gesprek. Aan de orde kwamen o.m.:
- de uitwerking van het rapport Van Rerwaarden.
De S.Q. zal de aandacht vnn Mr.
erop vestigen dat met deze zaak voortgang dient te worden gemaakt;
- de kwestie van de toegang tot de bevolkingsregisters.
De S.G. stelde zich hierin zeer positief op. Hij- zal dhr.
van de
Rijksinspectie Bevolkingsregisters aanbevelen zonodig hierover met ons contact op te nemen;
- het door HK opgestelde concept voor een brief n.a.v. een vraag van het Kamerlid Franssen over de verjaringsregeling.

Met een kleine mutatie wordt deze brief thans ter tekening aan de Minister
voorgelegd;
- de door KD opgestelde brief inzake de security van de Europese Gemeenschappen,
ons concept voor een terzake aan Buitenlandse Zaken te zenden brief vond
instemming.
_ 2 -

- 2-

6. Gesprek met MID
H.BVD had een gesprek met de Kolonel
over de situatie in Suriname. Hij
heeft medewerking toegezegd bij de opstelling van een rapport door de MID
t.b.v. staatssecretaris Haex over de Internationale samenwerking tussen de verschillende studentenbewegingen. De heer
komt hierover praten. H.BVD
zal hem dan naar H.B verwijzen.
7. Prof.
H.BVD maakt gewag van een gesprek dat hij samen met HK had met deze hoogleraar
in de sociologie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in verband met een
verzoek om medewerking te verlenen aan een onderzoek door de student
Verwezen wordt naar de door HK getnaakte notitie.
8. H.BVD
H.BVD deelt mede dat zo'n groot deel van zijn taak in beslag wordt genomen
door de representatie van de Dienst naar buiten, dat hij heeft moeten besluiten
tot een beperking van het leesmateriaal. De gebruikelijke rapportage door de
afdelingen zal door PH.BVD worden opgevangen; alleen op indicatie van de afdelingshoofden en PH.BVD zal H.BVD van bepaalde zaken kennisnemen.
Afdelingsoverzicht
H.B houdt het gebruikelijke overzicht over de werkzaamheden van zijn afdeling
over de laatste twee maanden. Hij zal op 28 juni wederom een dergelijk overzicht geven. Voor H.C wordt dit bepaald op 3 juli a.a.. Daarna zullen weer
overzichten worden gegeven in begin September*

6-6-1968.

aurora

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 7 .1uni 1968

Aanwesig: H.BVD - PH^BVD - H^B<. "SpOT- $SiT- B>2 - TLA Afwezig :
1, Protest movements
H.B deelt mede dat nog geen bijdragen word en pntvangen ter bespreking In de Nato Studiegroep betreffende de protest movements waarvan de eerste bijeenkomst op* 25 'of 26 ^vini zal plaatsvinden. Wij
hebben onze bijdrage medio mei ingezonden.

2.

.,
H.BVD deelt mede dat tot Hoofd van de Benelux-sec tie bij het
hoofdkwartier benoemd is de ons bekende
.. Als
diens plaatsvervanger treedt op
_
.>
die volgende
week uit Duitsland komende naar Washington gaat om zijn nieuwe functie te aanvaarden, brengt dan even een kort bezoek aan de Bienst.
Begroting 1969
EJBVDen PH.BVD hadden in aanwezigheid van H.PZ en H.FID gisteren een
langdurige bespreking over de begroting 1969 met de heer
,
inspecteur van financien voor Binnenlandse Zaken. Het ziet er niet
naar uit dat ons begrotingsvoorstel bezwaren zal opleveren. Afgewacht dient nu te worden hoe de opstelling ten aanzien daarvan is
van de Secretaris-Generaal en de Minister van Financien.

7-6-1968,

AURORA

OCHTENDBESPREKING
Aanwezig:
Afwezig :

1.

op woensdag 12 juni 1968

- PHjJBYD"'- HEX- PHC - DBT^ H.^- TDA - ^k
. ^
r
^ /

Zaak Verrips

PH.C maakt melding van een gesprek dat CA had met CvP
in Utrecht betreffende de aldaar gedetineerde
, die verdacht wordt van verschillende moorden, de laatste tijd in Nederland gepleegd. Het wordt niet uitgesloten geacht dat hij ook iets te naken heeft gehad met het ongeval (aanrijding met hoge enelheid tegen een viaduct onder Sasaenheim) , waarbi j Verrips
om het leven kwam.
heeft een verklaring afgelegd betreffende zijn aandeel ook in andere
moordgevallen (o.m.
). Aangezien
contact heeft •gehad met een
X>L~V Aaepikaan, een zekere
, zou CvP
het op prijs stellen indien wij
via onze kanalen zouden willen nagaan wat over deze man bekend is. De CvP
vroeg t.a.v. zijn mededelingen de uiterste discretie te betrachten*
2......_

- atandpunt D*66 ten aanzien van BVD

Naar aanleiding van het dagrapport van de afdeling B van 11-6-1968 komt het
gesprek op
, de voorzitter van de afdeling Amsterdam van
D'66. H.B zal ten behoeve van H.BVJD nagaan of deze
. bij oas
bekend is. Uit een publicatie in De Volkskrant van heden blijkt dat op een
congres van Df66 de opstelling van deze partij t.a.v. de Dienst ook ter sprake gekomen is. Daaruit kan worden afgeleid dat er meningsverschillen terzake
bestaan tussen de afdeling Amsterdam en de Kamerfractie van D'66.
(Opmerking: op 15-6-1968 organiseert de afd. Amsterdam een confrontatiedag
met de Tweede Kamerfractie van D'66 in Krasnapolski. Een van de onderwerpen
die daar ter sprake zal komen is de BVD.
PB-zitting CPN
H.B vertelt het e.e.a* over de op 7 en 8 juni gehouden PB-zitting.
Situatie in radio- en t.v.-wereld
H.BVD brengt naar voren dat de CvP Hilversum
hem vreer eens de
vraag heeft voorgelegd of het niet wenselijk zou zijn enige aandacht te
schenken aan extremistisch getinte personen in deze wereld, die medewerking
zouden kunnen verlenen aan beinvloeding vanuit de communistische wereld*
PH.BVD herinnert eraan dat de heer
gevraagd is in verband
hiermede enige concrete voorbeelden te noemen. Deze is toen het antwoord
hierop schuldig gebleven. H.BVD brengt e.e.a. te berde in verband met een
rapport van de afd. B uit 196*t dat hij kortgeleden weer onder ogen kreeg.
Hij acht het mogelijk dat wij binnenkort aan dit onderwerp toch enige aandacht gaan schenken•
Positie van de Dienst
H.BVD vraagt aandacht voor het feit dat het opkomen van allerlei linksanarchistische bewegingen en de steeds grotere gezindheid van communistische
zijde voor de handhaving van de bestaande orde van betekenis kunnen zijn
voor de opstelling van de Dienst. Dit vooral omdat in de publieke opinie,
getuige o.m. een artikel in de NRC van Sperne* Weiland, het coramunisme
steeds minder als een bedreiging wordt aangevoeld. Hij vraagt voor deze verschijnselen de bijzondere aandacht van de afdelingshoofden.
- 2-
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6. Interne situatie
H.BVD vraagt eveneens aan de afdelingshoofden - voorzover hen dit mogelijk is
aandacht te schenken aan wat onder het personeel van de Dienst leeft. Hij
heeft de indruk dat er noga^l aanzienlijke verechillen van inzicht bestaan
tussen de jongere generatie en de oudere. Hij heeft PBA/E gevraagd zijn gedachten op .papier te zetten in hoeverre het mogelijk zal zijn door een verdergaande delegatie de beleidsvorming op wat lager niveau te doen plaatsvinden,
hetgeen met zich zou kunnen brengen dat de besluitvorming zou kunnen worden
versneld.
FE.BVD wijst erop dat er z.i. ook een zekere tegenstelling bestaat tussen de
jongere academici en de andere jongeren.

12-6-1968.

AURORA

OCHTENDBESPRSKING op vrijdag l*f juni 1968
Aanwezig: H^V6 - PH.BV15 - H^K- PILX^- DBI-<. HJT^ H/iC^B - TDA - J f f i
Afwezig t

1.

Bezoek aan Parija
H.B vertelt het e.e.a. over de gesprekken die hij gisteren samen met
BFA/l
over de jongste ontwikkelingen in Frankrijk voerde bij
I,
en
.

2.

Liaison
!
H.BVD hernieuwde gisterenavond de kennismaking met dhr.
, die ale
opvolger van dhr.
. de liaison met onze Dienst zal gaan verzorgen.

AVRO-correspondent
Naar aanleiding van het dagrapport van de afd. C dd. 13-6-1968 punt 6,
vertelt H.B lets over de figuur van
_
, die als correspondent in Oost-Berlijn van de AVRO en enige Nederlandse bladen optreedt.
Buitenlandse Zaken
H.BVD ontving voor een afscheidsbezoek dhr.
, inspecteur van de Buitenlandse Dienst. Deze gaat deze functie verlaten in verband met zijn benoeming tot ambassadeur in Oslo. Zijn opvolger is nog niet bekend.
Even wordt gesproken over de vraag wie dhr.
, die in oktober
ziJn functie van Secretarie-Generaal neerlegt, zal opvolgen.
NATO-Ministers op IJsland
H.BVD kreeg een verzoek van dhr.
van het Nato Security Bureau of
ons iets bekend was over een samenzwering die ten doel zou hebben de a.s.
bijeenkomst van de Nato-ministers op IJSLAND te verstoren. H.BVD heeft
medegedeeld noch van de a.s. bijeenkomst noch van de samenzwering
iets af te weten. Hij heeft de afd. B verzocht na te gaan of het bericht
van
ergens bij ons aanslaat.

Hf-6-1968.

AURORA

OCHTENDBESPRZKING op aaandag 17 Juni 1968

Aanwezig:: H^yC^ PHJTO.- H^B-^ PH.C - DBJ^T PE*E - HjJftrfB - TDA -^HIT
Afwezig :

1.

Zaak Coppe.lans
H.B vestigt de aandacht op een artikel in De Volkskrant van zaterdag
15 juni, waaruit blijkt dat de tweede veroordeelde in de zaak Coppejans,
, die tijdens het vooronderzoek geen enkele verklaring wilde afleggen, nu heeft medegedeeld dat de Indonesische ambassade generlei rol in
de valse bankbiljettenaffaire heeft geapeeld. Mogelijk is dit van invloed
op het door Coppejans aanhangig gemaakte beroep en zou dit met zich kunnen
brengen dat van de oproeping van BVD-getuigen bij de behandeling voor het
gerechtshof wordt afgezien.

Qesprek met hoofdredacteur ANP
H,BVD maakt gewaf^ van het gesprek dat hij samen met HK had met de hoofdredacteur van hot ANP de heer
, waarin o.m. de behoefte aan onze
kant om in voorkomende gevallen informaties ook in journalistieke krinp; te
verkrijgen aan de orde kwam. Gezien de onafhankelijkheid van het ANP raeende
de heer
dat dit perebureau en de daarbij aanwezige journalisten
de BVD daarbij niet behulpzaam zouden kunnen zijn.
Verwezen wordt verder naar de door HK gemaakte notitie.

17-6-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op woenada* 19 Juni 1968
Aanwesigt H^BTO - PH^BVD - H.B - PH^€<. DW< PH^- H^B - HTD .^BK

Afwesig t ——

1« Hederlandse correapondenten in Moskou
FH.C had een geaprek met .de aabasaadeur in Moakou, Jhr.
• Dee* rerwacht dat de correspondent van Het Parool aldaar,

, wel eens moeilijkheden net de Russiache autoriteiten sou
kunnen krijgen wegena zijn scherpe artikelen. Verder meldde hij dat de cor*
respondent Tan De Oelderlander Pars,
, de indruk heeft dat zijn
artikelen door hoofdredacteur
af en toe worden gewijzigd in een
Toor de S.U. gunstige zin. In verband daarnede beveelt H.BVD PH.C aan net
de beer
- eventueel na kennlsgeving daarvan aan de hoofdredacteur - na afloop ran zijn Moskou-verblijf eens een inforoatief gesprek te
hebben.

^
""'

V

2. VSR - BVD

H.B maakt melding van een bericht circulerende in de kring van de NSR, dat
een nedewerker van het Coot-West instituut zou hebben uitgelaten dat de
voornalige NSR-president
een schuld van ca. / 5-000.— had die
was betaald door het Oost-West instituut, welk instituut dit geld van de
BVD heeft ontvangen. Het NSR-bestuur, dat gevormd wordt door de SVB, is voornemens hieraan publiciteit te geven. Overlegd wordt wat hieraan sou kunnen
worden gedaan. In eerste instantie lijkt een check-up van dit bericht bij
de heer
wenselijk*
H.B, PH.E en HK eullen hierover overleg plegen.
(Nader is besloten dat PH.E en HK deze zaak met dhr.
zullen
opnemen).
^

3»

Brochures e.d» FBI
H.BVD heeft naar aanleiding van zijn bezoek aan deze Dienst enige tijd
terug een aantal publicaties toegezonden gekregen, o.m. press-releases
betreffende apionage-saken, die HK zal bekijken en publicaties op politiegebied, o.m. betreffande Riot-Control, die PH.E zal doornemen.

i

19-6-1968,

AURORA

OCHT3ND33SPKKKINQ op vrijdaK 21 juni 1968
Aanwezig: H^BtfD - H.B - PHxe^OBI - FHyE - H.jy^- H.TD - HK^
Afwezip :

1.

^

'

V/etsontwerp "Afkijken"
Uit De Volkskrant van heden blijkt, dat dit wetsontwerp bij de Tweede Kamer
is ingediend. Dit vormt het sluitstuk van de voorgestelde wettelijke refrelingen ter bescherming van de persoonlijke levenesfeer. In verband daarraede is bij
H.BVD de vraap: opprekonen of het niet mogelijk zou zijn de boetes welke in de
auteurswet zijn gesteld te verhogen. HK zal dit eens aan Mr.
van
Justitie voorle^gen.

2.

NSR - BVD

HK en PH. 3 hadden gisteren een gesprek met de heer
van het
Oost-."est instituut. Daarbij kwaia naar voren dat dhr.
zitting
heeft in een adviesraad inzake de buitenlandse betrekkingen van de NSR en dat
hij velerlei contacten met het voortnalige NSR-bestuur - voor de SVB periode onderhield. In dit contact zijn bij tijd en wijle gelden aan het NSR (lees:
NSA) ten behoeve van de activiteiten van deze organisatie ter beschikkin^ gesteld. Dhr.
meende dat dhr.
of zijn directe medewerkers
in dit kader een bedrag van / 5«OOC.— kan zijn gegeven. Er is geen sprake van
dat de BVD met deze zaak iets te raaken heeft gehad. Dhr.
felooft
niet dat de SVB met deze zaak direct in de publiciteit zal treden. Mocht dit
het geval zijn, dan zal hij overwegen of zijnerzijds commentaar kan v/orden gegeven. Hij zal ons waarschu?/en wanneer hem iets van het in de publiciteit
komen bekend wordt. Van onze kant deden v/e hem dezelfde toezegging.
Dhr.
werd medegedeeld dat als de BVD bij het publiek maken van de
zaak wordt genoemd, wij niet zullen nalaten dit via de geeigende kanalen
(dhr.
, Voorlichting) met nadruk te ontkennen.
H.BVD meent, dat wij sullen moeten afv/achten hoe e.e.a. verder loopt.
3.

Protest movements
H.BVD heeft van dhr.
een uitnodiging ontvangen om op 26 juni aanwezig
te zijn op een bijeenkomst te Brussel alwaar dhr.
van ~
! een inleiding over de syndicalistische jeugd en studentenbewerringen zal houden. Hij
hoopt voordien van HB te verneraen wat de uitkorasten zijn geweest van het gesprek in de Nato werkgroep over de protest-movements dat op 24 en 25 juni zal
plaatsvinden.

k,

Besprekinnen
In verband net punt 3 zal de Aurora-bijeenkomst op 26 juni vervallen. De wekelijkse bespreking met afd. C wordt verzet naar 2j juni te 9«00 uur.

5«

Kamorcorcmissie
H.BVD deelt mede dat op k juli een bijeenkomst van de Kamercommissie plaatsvindt. Dhr.
zal dan niet aanwezig zijn. Hij heeft ons verzocht hem t.z.t.
in te lichten over het verloop van de bespreking.

6.

PG-vergadering
De eerstkomende PQ-vergadering waarbij H.BVD aanwezig zal zijn vindt plaats
op 5 September. H.BVD verzoekt de afd. B en C hem daarvoor t.z.t. de gebruikelijke informatie te geven.

ai-S-1968.

op maandag 2U juni 1968
Aanwezig: H^BVD*"- BV - PH>er^JJBI - H^E - Hy^ - H.TD - HJT

Afwezir

1.

-X

^

Nato beveili^innsvoorschrift
DOB heeft vorige week deelgenomen aan een bespreking in Brussel over de
herzieninc van het Nato beveilifjin^svoorschrift. Hen is daarmede voor de
hclft gereed gekomen. De bespreking wordt in September voort^ezet.

2.
H.BVD heeft vandaap; een ontmoeting met de heer
, c'ie hierom heeft
Hij heeft niet aangegeven waarover hij wil spreken.

24-5-1968.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 28juni 1968
Aanwezig: H.ByB - H.B - PH.C - j£(I - PH^S - HjiCfiB^ H.TD - HK
Afwezig I *^-^

1,

'

'

Bi.leenkomsten in Brussel
H.B nam 2k en 25 juni deal aan de bijeenkomst van de Nato-werkgroep betreffende jeugd- en studentenproblemen. De groep stelde een workingpaper op, dat
aan belanghebbenden in en buiten de Dienst ter kennis zal worden gebracht.
H.BVD nam 26 juni deel aan een bijeenkomst van de diensten van de zes E3Glanden en van bet Verenigd Koninkrijk over hetzelfde onderwerp, ten doel hebbende om na te gaan in welke mate samenwerking op hat onderhavige gebied tueeen de diensten mogelijk is.
Overeengekomen werd dat een uitwisseling van gegevena betreffende figuren die
in internationaal verband naar voren komen zal plaatsvinden. De uitvoering
hiervan werd reeds met H.B en H.ACD besproken.
Op 1? juli 1968 zal te Parijs een bijeenkomst van de zeven diensten plaatsvinden, waar ervaringen zullen worden uitgewisseld betreffende de verkrijging
van inlichtingen op dit specifieke gebied. H.BVD zal mede gezien het feit dat
PH.BVD en H.B dan met verlof zijn wederom deze bijeenkomst bijwonen*

2»

Gesprek met de heer

'

Het gesprek dat H.BVD op 2k juni met de heer
had ging voornamelijk
over diens bemoeienissen met de zaak
en over het feit dat een advoeaat in Rotterdam die voor Dow Chemical optrad
heeft gedisqualificeerd
als communist.
H.BVD heeft dhr.
kenbaar gemaakt dat hij er geen bezwaar tegen heeft
hierover met bedoelde advocaat te spreken.
3»

Afscheidsbezoek aan Dr.
H.BVD bracht de vertrekkende Gevolmachtigd Minister voor Surinarne een kort
afscheidsbezoek. Daarbij kwam naar voren hoe de uitnodiging aan
voor
•een bezoek aan Suriname is tot stand gekomen. Deze is nl. in contact gekomen
met een journalist van het Surinaamse blad "De West", genaamd•, die bij
de Russische ambassade alhier enige tijd terug kenbaar maakte graag een bezoek aan de Sowjet-Unie te brengen. Hiertoe werd door de Tass-correspondent
medewerking verleend.
heeft toen op zijn beurt
voor een bezoek aan Suriname uitgenodigd.
Contact N.V.V.
H.BVD en H.B hadden gisteren een gesprek met dhr.
van het N.V.V..
Daarbij kwam o.m. naar voren dat het N.V.V. in verbinding staat met het
NSR-beetuur (SVB) in verband met de moeilijke financiele situatie van de NSR.
Het N.V.V. is doende t.b.v. het NSR-bestuur een crediet bij de Hollandse
Koopraansbank te Amsterdam te krijgen. Op een en ander heeft betrekking het be*
richt in de Haagsche Courant dd. 24-6-1968.
Bijeenkomat Hoofdcommissarissen
Dr. Nollau heeft zich bereid verklaard een inleiding over het jeugd- en
studentenprobleem te houden op deze bijeenkomst, die op 3 September 1968 zal
plaatsvinden. H.BVD verzoekt PH.E Dr. Nollau officieel uit te nodigen en verder het nodige te verrichten*
- 2-
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?• B-overzicht
.
.
H.B geeft het gebruikelijke overzicht omtrent enige activiteiten van zijn afdeling.

Aurora 3 juli 1968
In verband met een beapreking van H.BVD met de Minister ter voorbereiding van de
bijeenkomet met de Kamercommiseie op 4 juli te 20.00 uur,. zal er 3 juli geen
'_Aurora-vergadering plaatsvinden.

28-6-1968.

