AURORA

OCHTJSNDBflSPRJSKINa op maandag 1 Juli 1968.
Aanwezig: Jfc-flVJ^ - BV - H.C - DB-I^- PHx*^- H.TD - IJtfSfl - HK
Afwezig s PH^JVD
.' '
/
JU

NSR/SVB (zie AURORA d.d. 28-6, punt k)

Uit De Volkskrant van heden blijkt, dat het NSR-bestuur dat geheel
uit SVB'ers bestond, zaterdag jl. na een motie van wantrouwen is afgetreden. De topfuncties in het nieuwe bestuur zijn in handen van leden
van de NSA. Bij e.e.a. heeft een rol gespeeld de kwestie van de lening
van de / 1^.000.- die het NSR-bestuur terzake van lopende schuld wilde
aangaan.
2.

Bezoek
Het Hoofd van
, de heer
, deelde mede zijn bezoek aan
de Dienst waardevol te hebben geacht. In zijn gesprek met de afdeling B
maakte hij gewag van het feit dat de pro-Chinese communistische partij
daarin geen jongeren opneemt. Met dezen worden relaties onderhouden
door ffliddel van drie-mans-groepen, waarvan naast twee jongeren, een
lid van de partij deel uitmaakt.
Cteaprek met Generaal
H.BVD heeft morgen een gesprek net de chef van de Qenerale Staf,
Generaal
. (Vanneer de afdelingshoofden punten voor deze bespreking hebben, verzoekt hij deze aan hem voor te leggen.
C-overzicht
In verband met het vervallen van de AURORA-vergadering van woensdag a.a.,
zal H.C vrijdag 5 juli het gebruikelijke afdelingsoverzicht geven.

1-7-1968

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdaK 3 ,1uli

1968

Aanwezig: Ji*#v1)/- BV - H.C - H^JB^l I^E - Hy023 - H.TD -'HZ
Afwezig :

1. Frankr i ,i k-avond
H.B deelt mede dat de gisterenavond in de aula van de universiteit
van Amsterdam gehouden Frankrijk-avond niet veel om het lijf heeft
gehad. Er waren niet meer dan ca. 150 personen aanwezig. De groep
Fransen en Belgen die zich in Amsterdam bevond op doorreis naar Cuba
"voor het krijgen van een opleiding o.m. in guerrilla-taktiek was
niet aanwezig.
2.

SIFAR

Er wordt even gesproken over de persberichten melding makende van
het gewelddadig omkomen van de kolonel Rocca van deze Dienst. H.BVD
wijst erop dat het eerste bericht hierover verscheen in Izveatia.
3. Bezoek
E.B7D had de indruk dat het bezoek van Hoofd
van grote^waarde was geweest, wanneer deze zich wat duidelijker had uitgedrukt.
Interessante gegevens over de
-zaak kwamen ter tafel. Hoofd
zal trachten bij
nu het gehele verhaal over
los te krio'gen. Tot nu toe kreeg elke dienst maar een klein stukje.
Wanneer dit lukt zal hij ons erin laten meedelen.
4. Bi.leenkomst Kamercommissie
H.BVD vertelt het een en ander over deze gisterenavond gehouden
bijeenkomst. De voorbereidende bespreking met de Minister gaf geen
enkele moeilijkheid. De situatie in de Kamercommissie-bijeenkomst
zelf was niet zo gemakkelijk, omdat slechts drie leden, t.w.
Drs. Schmelzer, Drs. Den Uyl en Mr.Van Mierlo aanwezig waren.
Voor het overige moge worden verwezen naar de door HK op te stellen
notitie,
5. C-overzicht
H.C geeft het gebruikelijke overzicht over de werkzaamheden van zijn
afdeling.

5-7-1968.

AURORA

OCHTSNDBESPRaKING op oaandag 8 Juli 1968
Aanwezig:^H*«VD - BV - H^- H^JX^Pp<E - H-J^lT- H.TD - HK
Afwezig : PH^JVD

Jo

Contact met Directeur-Generaal Belastingen
H.BVD en PH.E hadden een kenaismakingsgesprek met de nieuwe DirecteurQeneraal Belastingen, de heer
• Deze stelde zich daarbij zeer positief ten opzichte van de Dienst op. Er verd terloops gesprokon over de fotocontrolea, uitgevoerd t.b.v. de motorrijtuigenbelasting.

Z»

Kamereommissie
H.BVD komt nog even terug op de bijeenkomst met de Kamercomiaissie
op 4-7-1968. H.D zal op zijn voordracht voor de BVD worden benoemd in
de interdepartmental* werkgroep Admiraal
; voor Binnenlandse Zaken
zal daarin Mr*
' van Overheids Personeelszaken zitting
nemen*
H.BVD verwacht dat de behandeling van de wetsontwerpen telefoongeheim

en afluisteren, gezien ook de opstelling van Drs. Den Uyl en
Mr. Van Mierlo in de gehouden bijeenkoast, nog wel de nodige moeilijk-

heden met zich kan brengen.

9 juli 1968.

AURORA

OCHTSNDBESPREKING op woensdag 10 juli 1968.
Aanwezig: j^BVl) - BV - H.C - PHX'- H.TD - HK Afwezig : PH.BVX- H>D-' '
_£•

Wijziging besprekingen
De AOSORA-bijeenkomst op 17-7 komt te vervallen in verband met de
deelneming van H.BVD aan de bespreking van de diensten van de 7 landen
over de studentenbeweging, waarnaar H.BVD vergezeld wordt door de heer
van afd. B.
De wekelijkse C-bespreking wordt in verband daarmede verzet naar l6-7«
14.00 uuro
De KEB-bespreking van 11-7 zal om 9*30 uur plaatsvinden.
Vrijdag 12-7 is H.BVD vrijwel de gehele dag in beslag genomen door de
bijeenkomst van de Hoofden van de Beneluxdiensten die bij ons plaatsvindt.
H.BVD gaat 22-7 met verlof, PH.BVD keert op 19-7 van verlof terug,

2. Situatie EO
Bij £0 is enige achterstand op het cursusprogramma ontstaan o.m. door
de verhuizing. Voorts is de situatie van het docentenkorps moeilijk
door o.m. het weggaan van de heer
. Gezien het aantal aanmeldingen vindt H.BVD het toch noodzakelijk dat de achterstand wordt
ingehaald. Hij doet een beroep op de afdelingshoofden om in gevailen
waarin dit door de afdelingsleiding van £ wordt gevraagd, bijstand en
hulp te verlenen. Dit zou kunnen geschieden door het beschikbaar stellen van medewerkers die bepaalde lesuren waarnemen en door het overnemen van £0 van bepaalde organisatorische aangelegenheden verband
houdende b.v. met het organiseren van de Heelsum-conferenties,
Politie-bijeenkomsten e.d.. De heer
van de afd* B neeft opdracht
gekregen om hulp te verlenen bij het zoeken naar een nieuw conferentieoord in plaats van Heelsum.
H.BVD wijst op het gevaar voor spanningen die kunnen ontstaan wanneer
wij er niet in slagen de jongere acadenici in de Dienst werk van enig
niveau te laten verrichten dat hen bevrediging schenkt* H.BVD wil met
H.PZ de vraag bespreken hoe ons wervingsbeleid in de toekomst zal
moeten zijn. Mogelijk dat wij er toe zulleu overgaan bij de werving
meer aandacht te schenken aan het aantrekken van medewerkers op
middelbaar niveau*
11 juli 1968o

AURORA

OCHTENDBSSPREKINQ op vrijdag 12 juli 1968.
Aanwezig: J£<SVl> - BV - H.C - H^- PHx*^- H.TD - R.KVJ'- HK
Afwezig l
'

J.«

Qesprek met Minister Polak
H.BVD had eergisteren een korte ontmeeting met da Minister van
Justitia* In verband mat da vraag van aen Kamerlid inzaka hat iliagaal orer da grans koman van vuurwapenen vroeg da Minister of wij daarvan iets hadden gemerkt. H.BVD haaft gaantvoord dat wij in da politiaka sector die wij bazian daarvan niets hebben geconstateerd.

2. Qesprek net Mr.
•
Maandag, 8 juli, kwan de Chef Kabinet van de C.d.K.-Zuid-Holland even
op bezoek. Hij vroeg of het niet gewenst was dat er wear aans ean
samankomst aet da provinciala BVA's wordt gehoudan. H.D zal dit nagaan.
Verder bleak H.BVD dat da provincia ook anige bemoeienia heeft met da
vuurwa'pens* H.K zal KD vragen eens na te gaan waar dit op berust.

12 juli 1968^

AURORA

OCHTEHDBE3PREKINQ on aaaadag 15 dull 1968*

Aaavasigs KsBfD - BV - H.C -JU&*^ PB/E - HJJSlT- H.TO

- KD

asig I JB<ivi> - HK
Afwazig

1. Ifadarlaadaa swaafrliagar ia da D.D.R.
H.D raatigt da aaadaeht op aaa barioht orar aaa Nadarlaadaa swaafrliagar
dia aa aaa laadiag ia da D.D.R. aaar Ooat-Barlija ward orargabraoht
roor rarhoor aa aarat aa dria dagaa ward rrijgalataao Dit garal sou
sieh ia april 1968 habbaa afgaapaald*
2*

Ifiauwa Sacra taJria^Gaaoraal van Buitaalaadaa Zakaa
H.BVD sal traehtaa aaa. ontaoatiag ta arraagaraa »«t Mr* I. Sehiff,
aadat dasa ia Radarlaad ia gaa^priTaard. Mr* Sohiff traadt 1 oktobar a.a*
ia foaetia.

3*

BiJaaakeaat BaBalux^diaaathoofdaa
H.BVD doat aaiga aadadaliagaa orar da bijaaakoiat »aa rrijdag j*lo»
dia aaar .iahoud had daa da baida roorafgaaada vargadariagam* Aaa
sal rarsocht wordan de ohafa raa da vailighaidadiaaataa vaa
da Zaa uit ta aodigaa roor aaa aiauva bijaaakoaat OTar da barailigiag
ran da Suropaaa QaBaanaehappaa ia oktobar a.a.. Op rarsoak raa da
Luxaaburgaa aa Balgiaeha diaaat ia da toasaggiag gadaaa aaa bagrotiag
op ta makan roor aaa ia ta atallaa radio-Tarbinding tuaaaa da dria
dianatan Toor hat garal da talax-rarbiadiagaa zoudaa aitrallaao
H.TD wordt rarsocht dit tar hand ta aaaaa*
Volgaada bijaaakoastoas k oktobar ia Bruaaal aa 9 daca»bar ia Lozaaburg*

18 juli 1968.

AURORA

OCHTSNPBE5PRSKINQ op rrijdag 19 Juli 1968.
Aaawazlgl Jti^VD - PH^D - BY - H.C -^SVif - B>4B - H^KM • H.TD - KO
Afwazig t HK
1» Intardapartemantala oommiaaia (Admiraal
)
"., H.D haaft op 18 jull da haar
roorgaatald aan admiraal
, dia had
madagadaeld ar prija op ta atallan mat da aaerataria ran da commisaia
kannia ta maken.
•
Qasprokan ia orar da aamanatalling ran da commiaaia vaarin tot dusvar
gaan rartaganwoordigara ran Econpmiecha Zakan an Buitanlandsa Zakah
aaar wal ran da PTT an van Ondarwija an Vatanaehappan zitting habbaiu
H.BVD daalt mada dit baaprokan ta habban mat Dr.
. Hat ia da badoaling da eommiaaia klaln ta houdan maar daza wal ta doan baataan uit
roortraranda ladan. Da niat tartaganwoordigda miniatariaa zullan natuur11jk wal gahoord wordan orar da funotiaa ate.. Indian admiraal
zich
op aan andar atandpunt atalt dan diant hij zalf da nodiga atappan ta
naman* Hat ligt niat op onza wag ia daza hat initiatlaf ta naman.
2* C.V.I.N.
H.BVD doat aniga madadalingan orar da door ham giatarmiddag bijgawoonda
vargadaring ran hat CYZN*
3* Studentanbawagingan
H.BVD, rargazald ran da haar
, nam op 1? Juli daal aan da (twaada)
bijaankomat ran "da Zaa plua Sngalaan" orar da atudantanbawagingan.
Voorzittar waa da haar
, aaorataria-ganaraal ran da Franaa politia*
Varwazan wordt naar hat raralag ran da haar
• Da haran Nollau aa
zullan ala aprakara optradaa op onza bijaankooat iaat da
Hoofdoommiaaariaaan ran Politia ran } aaptanbar a.a..

19 JuU 1968.

AURORA

OCHTJSNDBESPRSKINQ op aaandag 22 .1uli

1968.

Aanwezig: Pjp^TD - BO - H.C - H,#"- M! - H.K^B - H.TD - K/D
Afwezig : HjJJVff • HK

Nederlands Angola-Coait<
PH.BVD vestigt d» aandacht op een artikel in "De Volkskrant" van zaterdag
20 Juli J.I. betreffende een interview met de Portugese deserteur
JosI Nontero. Volgens Ton Planken, de achrijver van het artikel, heeft
het Angola-comite* vermoedens dat de BVD gegevena uitwiaaelt met de PIDE
(de Portugese veiligheidsdienst).
Hogelijk geeft dit veer aadeiding tot vragen van Kamerleden. BO zal IDQroningen om nadere informaties vragen*

23 Juli 1968.

AURORA

OCHTKNDBJSSPRBKINQ op woensdag 2k .lull 1968.
Aanwezlgi PJKtfVD -BO - H.C - H.D - PnSx - H^H> - K/D
Afwezig : H.JJJH) - H./&B - HK

"Niks Nieuws"
PH.BVD leest enkele passages voor uit hot pas verschenen juli-nuaner van
"Niks Ni«uws", waarin ton aanzien van enkele met naeua en functie aangeduide personeelsleden opmerkingen worden gemaakt die wellieht door betrokkenen alo krenkend zullen worden opgevato E4n der genoeaden heeft eich
reeds bij PH.BVD beklaagd. PH.BVD heeft dit met de' Voorzitter Tan de
Personeelsvereniging besproken en deze zal zieh hierorer met de Redaotie
van "Niks Nieuws" verataan. Het ligt niet in de bedoeling de redactieledea
op het matje te roepen maar wel zal nun verzocht worden onnodig krenkend
geschrijf achterwege te laten*
25 Juli 1968.

AURORA
======

OCHMNDBfiSPRSKING op vrijdag 26 Juli 1968.
Aanwezig: PH.BVD - BO - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - H.KEB - HK

Geen bijzonderheden*

26 juli 1968.

'-^^ -*fv*r]ft

AUtfOHA

OCHT3NI)BE3PREKINO op woensdag 31 Juli

1968.

Aanwezig: J&ftitiD - H.3 - Hj6 - H^- Hy6 - H.KZ
Afwezig : H^BVD - HK

1.

- H.TD - K/D

'

Defensie Studiecentrum
De najaars-herhalingscursus zal op 2*f, 25 en 26 September a.s. worden
gehouden. PH.BVD gaat ermee accoord dat - zoals gebruikelijk - twee
man per afdeling daaraan deelnemeiu

2.
H.KEB vernam van
dat
per 1 augustus a.s. de dienst
verlaat. Uij zal worden opgevolgd door de bij ons onbekende

PH.BVD deelt mede dat
, toekomstig plaatsvervangend hoofd
van de European Division, op 2 augustus a.s. op doorreis Den Haag zal
aandoen.
H.E nam - namens onze Dienst - afscheid van de Poolse tolk
.
Studentenbewegingen
drong bij H.KEB aan op snelle informatie zodra wij iets merken
van de gesignaleerde activisten, dit op verzoek van "zeer hoge autoriteiten" (kennelijk ministers)0

1 augustus

1968.

AURORA

,

OCHTZNDBJJorHiJKING op vrijdag 2 augustus 1968
Aanwezig: PH^aVl) - H.B - i

-Erff-jt

Kjf - H.TD - K/D

Afwezig : EMD - HK

Brief van Sovinform aan Provinciale Besturen
Sovinform zond op 22 juli 1968 aan verscheidene Provinciale Besturen een stencil
toe van een Tass-bericht, gedateerd 18 juli 1968, betreffende de brief van het
Sowjet-blok aan het Centraal ComitS van de CP-Tsjechoslowakije.
H.B is van mening dat het stencil inderdaad van Sovinform afkomstig is; waarschijnlijk heeft men geen juist inzicht in de positie van de Commissaris der
Koningin in het Nederlandse bestel. PH.BVD verzoekt H.B onze Minister en ook
Buitenlandse Zaken in te lichten en voorts bij de buitenlandse zusterdiensten te
informeren of daar iets dergelijks gebleken is.

2 augustus 1968,

AURORA

^r^JKIMG op maandag 5 augustus 1968

,
.
Aanwezig: PH.3VD - H.3 - HjC - H.J - H.jJ - H.KiiB - H.TD - HK
Afwezig :

'

Lezing voor hoofdcomii'.issarissen
H.KJB heeft bericht ontvangen dat de heer

, aangezien hij tot

prefect van een departeuent is benoemd, de lezin£ voor het £;ezelschap
van hoofdcomrnissarissen niet kan houden. In diens plaats zal dit nu geschieden door de heer

, directeur van het Kabinet van het

hoofd van de ourete.

2.
H.K^B deelt mede dat de te Parijs gestationeerde

-liaison

vandaag een afscheidsbezoek aan de Dienst komt brengen.

5-8-1968

AURORA

OCHTSNDBJ5SPRJSKINQ op woensdag 7 august ua 1968.
Aanwezig: PH*-BV5 - H.B - ttV- H^Bf- £*£"- H-KfiB - H.TD - HX
Afwezig
'

*~V~

1_.

fere Id Jeugd Festival
U.B vestigt de aandaeht op een opmerkelijk commentaar van
voor de VARA-radio hedenmorgen na de nieuwsberiehten over het fereld
Jeugd Festival.
, die aan het Festival deelneemt, maakte
melding van een slechte organisatie van het Festival en het uitblijven
van enig resultaat. Hij knoopte hieraan de verwaehting vast dat in de
toekomst dergelijke festivals wel niet meer zullen plaatsvinden.

2.

__
Qesproken wordt over de verzoeken van de Franse diensten om inlichtingen te mogen krijgen over een eventuele doorreis vanuit Cuba door
Nederland van
, het voormalige PCF-lid die omwege zijn relaties
met Cuba uit deze partij werd gestoten.

'
|
i
\. Verbindingen Suriname
i
*
M
'"
PH.E heeft van de heer
van de afdeling Verbindingen Buitenlandse Zaken de vraag gekregen of de Dienst van advies kan dienen ten aanzien van een verzoek van de Qevolmachtigd Minister van Suriname,
Mr.
, aan Buitenlandse Zaken of aedewerking kan worden verleend
bij het tot stand brengen van een veilige verbinding tussen de Surinaamse Regering en de Qevolmachtigd Minister. Hierbij wordt ons oordeel
offltrent de veiligheidssituatie in Suriname van belang geacht*
H.E heeft indertijd als PH.D beaoeienis gehad met een soortgelijk verzoek van Antilliaanse zijde aan Buitenlandse Zaken.
H.O neemt op zich na te gaan of terzake van het verzoek van Buitenlandse Zaken indertijd in verband met. de Antillen nog stukken aanwezig
zijn.
PH.BVD zal daarna in overleg met H.B/BPO bepalen hoe op het verzoek
'"'
van Buitenlandse Zaken aan ons moet worden gereageerd.
4. Liaison
_
H.KEB maakt melding van een orienterend gesprek, gevoerd met de nieuwe
liaison, de heer
•, waarbij deze op nogal indringende wijze
informeerde wat er met de stukken door
ter beschikking gesteld,
ook in de richting van de BID en de militaire diensten, wordt gedaan.

8 augustus 1968.

AURORA

OCHTSNDBSSPRSKING op vrijdag 9 augustus 1968

Aanwezig: PJU-B*VD - H.B - HyJ - H/D - PH.fi - H.KHT- H.TD - HK
Afwezig :
-1
'
X

1. Verbindingen Suriname (zie Aurora 7-8-1968)
Er wordt nog even teruggekoraen op het hierover in Aurora dd. 7-3-1968
gevoerde gesprek. PH.BVD wil deze aangelegenheid met H.3VD na terugkomst
van verlof bespreken.
H.D zal de heer
voorlopig laten we ten dat de veiligheidssituatie
in Suriname geen verandering heeft ondergaan.
2.

(zie Aurora 7-8-1968)
H.B deelt raede dat '
in het eerste chartervliegtuig dat uit Cuba
op Schiphol aankwam niet werd aangetroffen. Hij roemt de wijze waarop de
dienst van I. en A. op Schiphol medewerking heeft verleend bij het inapecteren van de bagage van enige Cuba-reizigers.

3»

Paspoortenfraude
H.C deelt mede dat bij de ID-Den Haag navraag is gedaan entrant de achtergrond van de paspoortfraude door een hoofdagent van politic gepleegd.

*»»

Straatgevechten-taktiek
H.B vestigt de aandacht op een publicatie dd. 30 mei 1968 in het Rotterd arose studentenblad Oikonoraikoa , uitgave van de Algemene Rotterdamse
Studenten Vereniging, waarin een soort handleiding wordt gegeven hoe men
de politic met molotow-cocktails e.d. te lijf kan gaan. Deze publicatie is
in de pers, en kemdijk ook bij de autoriteiten, onopgemerkt gebleven. In
nader overleg met PH.3VD werd bepaald dat in de eerstkomende PG-vergadering
de aandacht op deze publicatie zal worden gevestigd.

9-8-1968.

AURORA

OCHTSNDB^SPH^KING op maandag 12 augustus

1968

Aanwezig: H>EfVD - PH.Bfo - H.B - H.C - H/L> - H.J - H.Og'- H.TD - HK

Afwezig :

/

4

/

/

/

Visuaintrekking

Ue Dienst worut de vraag gesteld of verwacht moet xvorden dat een dergelijke intrekking veel moeilijkheden en publiciteit
met zich zal brengen.
Na enige discussie hierover wordt bepaald dat de afdelingen B en D deze kwestie
nader zullen bekijken. Daarbij wordt ook bezien voor weIke duur het visum word
afgegeven. H.BVD beveelt aan vast te etellen of de verstrekte gegevens als
"open" kunnen worden beschouwd.

12-8-1968.

AUrfOHA

OGIITIiMDBJSri^KIHG op woensdag 1*» augustus 1968
Aanwezig: H . BVD^T ptf^stf? - H.B - H./ - HyD - H.-J - H.J&B- H.TD - HK
*"'
'
''
Afwezig : '

1 . Afdelingsoverzichten
H.BVD vraagt de af delingenhoofden B en C het gebruikelijke
geven op respectieveli jk 28 en J>0 augustus a.s.
2.

overzicht te

Benelux-dionsten
H.BVD deelt mede dat de gebruikelijke bijeenkomst van de hoofden op 4-10-1968
wordt gehouden. De bijeenkomst van de hoofden van de C-afdelingen zal op
2? September plaatsvinden.

3.

Visumintrekking (Aurora 12-8-1968)

_

Over bedoelde kwestie hebben H.K-B en H.D met de heer
^bij de consuljgesproken. Deze zal alvoi o;;.s tot intrekking wordt besloten,/nagaan of gezien
de aard van de gemaaktc reis in de toekomst nog reizen kunnen worden verwacht.
Voorts zal hij nagaan of het visum voor twee dan wel voor vier jaar is afgegeven.

k.
Per 1 September 1968 treedt het hoofd van deze dienst, Generaal
, af.
Hij wordt opgevolgd door Generaal
, thans railitair attachS in Londen.
5.

Special Committee
H.BVD heeft van de heer
van het Nato Security Bureau het verzoek
gekregen of hij bereid is het vol^end jaar het voorzitterschap van het
Special Committee op zich te nenen. Hij heeft hierop bevestigend geantwoord.

6.

Rapport Zweedse parlemcntaire commissie
H.BVD deelt mede, dat wij door toedoen van de student
, die een
dtudie aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wijdt, kennis hebben gekregen van het bestaan van het 1 raaart 1968 uitgekomen rapport van een Zweedse
parlementaire commissie, die een onderzoek naar de situatie op veiligheidsgebied in Sweden instelde. In de saraenvatting van dit rapport die wij ter
inzage kregen, worden vele zaken aangesneden, o.:.. . het antecedentenonderzoek,
die ook bij ons spelen.
H.KEB heeft enige relaties verzocht om beschikbaarstelling van een iJngelse
vertaling van het rapport. H.BVD zal hierom nu de heer
verzoeken. Dit
in verband met het feit dat hij het rapport een goede aanleiding vindt voor
een bezoek aan
, dat hij binnenkort aan deze dienst wil brengen.

14-8-1968

AURORA

OCHTENDBaSPREKING op vri.idag 16 augustus 1968
Aanwezig: K^Hf'- PH-rfVD - H.B - H/£ - H/i - H.E - H.K^B - H.TD - HK
. . . 4^
'
Afwezig :'

1.

Security Bureau Buropese Gemeenschappen
H.BVD voerde gisteren een gesprek met de heer
.. Deze heeft bezoeken
gebracht aan de Italiaanse dienst en aan de Franse diensten. Binnenkort,
nu uitgemaakt is dat
competent is in zaken betreffende de iiuropese
Gemeenschappen, zal hij ook een bezoek aan deze dienst brengen.
Naar de heer
mededeelde heeft de zaak.
bij de voorzitter van de
Europese Commissie, de heer
, en de Secretaris-Generaal,
, meer
begrip doen ontstaan voor de noodzaak om aandacht te schenken aan de veiligheid van de Gemeenschappen.
Een en ander heeft ertoe bijgedragen dat de heer
ook wat meer hoop
ten aanzien van zijn functie als Hoofd Security Bureau heeft gekregen.

2.

Wereld Jeu^d Festival
H.B vestigt de aandacht op artikelen in De Telegraaf en Het Vrije Volk van
zaterdag 10 augustus, waarin deelnemers daaraan, o.m. Harry Mulisch en
Ds. Diekerhof, uitlatingen doen over de aanwezigheid van BVD-agenten tijdens
dit gebeuren.

3.

ID-verzoek om inlichtinKen
H.D maakt melding van de ontvangst van het verzoek van de ID-Beverwijk om
gegevens uit de BVD-administratie te mogen ontvangen i.v.m. een sollicitatie
voor een onderwijzersfunctie. H.BVD wijst erop dat de Kamercommissie heeft
kenbaar gemaakt voor dergelij/ce functies een politiek antecedentenonderzoek
niet gewenst te achten. Hij wijst op de zaak
f waarin de Minister
stelde geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het hanteren van
politieke gegevens in het kader van het bestuurlijk beleid door de lagere
overheden.
H.BVD verzoekt de zaak aan BOP toe te leiden die de betrokken ID kan laten
weten dat wij omtrent de persoon in kwestie geen gegevens hebben en die daarbij tevens de aandacht kan vestigen op het standpunt van de Kamercommissie
en de visie van de Minister.

**•

Bedriqfsarts
Dr.
, die in het najaar de RGD gaat verlaten, wordt in zijn functie
als BVD.bedrijfsarts opgevolgd door Dr.
. Deze werd gisteren door
het Hoofd van de RGD, Dr.
, bij H.BVD geintroduceerd. Hind oktober
zal een kennisraakingsbijeenkomst voor dr.
met afdelingshoofden en
plaatsvervangers worden belegd.

5.

Dagblad Het Binnenhof
Naar aanleiding van een mededeling in een C-overzichtjvraagt H.BVD in welk verband de afdeling C met deze courant contact heeft gehad. H.C deelt mede dat
dhr.
in het kader van een persoonlijke relatie met de hoofdredacteur
heeft gesproken over de mogelijkheid om enige aandacht in de courant
te wijden aan de kwestie
, mede n.a.v. publicaties enige tijd terug
in de Gazet van Antwerpen over de zaak
. Dhr.
zag daarin niet veel
mogelijkheid, wel is hij bereid t.z.t. wanneer daarvoor een gunstig moment opkomt, eens een publicatie aan recente spionage-zaken te wijden. CPO laat hem
vragen of hij zich daarover eens met HK in verbinding wil stellen.
- 2-
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6.

Nota Justitie over vreemdelingenbeleid
H.BVD vestigt de aandacht op de samenvatting van deze nota die
eante punten voor ons bevat in het numrner van 17-8-1968 in net
Politie Blad. HK zal de volledige tekst van de nota verkrijgen
zorgdragen dat voor ons van belang zijnde documentatie voor de
opgenomen.

••-;•-.
ook interesAlgemeen
en ervoor
Dienst wordt

7. VNA
H.BVD wijst erop dat binnenkort de heer
zijn functie als Hoofd VNA
zal neerleggen. Hij heeft met Minister Jonckheer over diens opvolging gesproken.
8.

Codeverbinding met Suriname (zie Aurora dd. 9-8-1968)
H.BVD had hierover telefonisch contact met de heer
van Buitenlandse
Zaken. Hij heeft hem bevestigd dat de veiligheidssituatie in Suriname geen
verandering heeft ondergaan. Dhr.
zal Mr.
, gevolmachtigd
Minister, in overweging geven hierover nog eens met H.BVD te spreken. H.BVD wil
dan pogen de aandacht van Mr.
te vestigen op de onbevredigende veiligheidssituatie in Suriname.

9»

Utrechtse studentenfaculteiten
Onder auspicien van de disputoren-raad van de USF gaat een werkgroepje discussieren over de invloed van de CIA op de Amerikaanse politick. In dit kader
•wil men ook enig inzicht hebben ontrent de functie van de BVD. Een verzoek
om hieraan medewerking te verlenen ontving H.BVD van de juridisch student
, een zoon van de Secretaris-Generaal van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. H.BVD zal de heer
uitnoJigen voor een gesprek
met hem, waarbij ook HK aanwezig zal zijn.

16-8-1968.

AURORA

OCHTENDBfiSPRSKING op maandag 19 auguatua 1968.
-»
/
j_
/
Aanwezig: H-BTO - PH.BVD - H.B - PH/C - H.O - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : —
'

1. StudentenactJTiteiten
Haar aanleiding Tan hot B-bulletin nr. 7 d.d. 16-8-1968 ontataat een
discussie over vat terzake van studentenactiviteiten in d« naasta to«konst kan worden r«rwacht»
H.B releveert een melding ran zijn afdeling afgelopen vrijdag betreffende een Toorgenomen activiteit van de SVB. Hierran is niet reel tereeht gekomen*
2. Bezoek aan
H.BVD kondigt aan dat hij in de tweede helft van September een bezoek
,aan
en M.I.5* zal brengen. Hij Terzoekt de afdelingshoofden
eventuele punten van belang tijdig bij hen roor te brengen*

20 augustus 1968.

AURORA

OCHTSNDBESPREKINO op woansdag 21 auguatua

1968.

Aan.ezig: H.BVD . PH^tfE - H.B - Hjjf - H.D - H.£ - H.TD - HJt^B - HK
Afwexig : '— —

i, Cuba-vluchtan
H.B dealt nede dat gistaren aan twaada vliegtuig uit Cuba mat paraonan
dia aldaar aan vakantiekamp hebban aeegemaakt is teruggekaerd. Wadar00 ward madawarking ran da Douana varkregan roor controla op da bagaga.
Hadat is rastgesteld wat dit haaft opgalarard zal wordan bapaald of
bij da komat Tan hat darda chartarvliagtuig aanzalfda rerzoek zal
wordan gedaan.

If

2»

Dafanaia Studia Centrua
Genaraal
vroag H.BVD talafonisch of wij nog aan opgara
habban voor daalnamars aan da eursus dia 2 saptaaber bagint* In da
discussia komt naar voren dat wij gaan aadawarkars naar da oriantaranda
cursus zendan. HK zal a. a. a. nagaan an H.BVD informaran.

}•

Toegang baTolkingsragistars
H.BVD daalt made dat hij mo r gen ta 10.00 uur bazoak krijgt van da hear
, Hoofd Binnanlands Be a t uurt an da hear
, inspaetia bayolkingsragistars. Hij rarcoakt H.E an HK aan da baspraking daal
ta nemen*

**.

Mr. Kolkart
H.BVD krijgt ranmiddag Mr. Kolkart op bazoak dia over aan C-zaak komt
spreken. Hij rraagt H.C ham voordien nog avan tarzaka te willan informaran.
Situatia Tajechoalowakije
Qasprokan wordt OTer da maatragelan door da Dianat ta naman i.v.m.
daza situatia. Tot dit gasprak wordan H.PZ, H.ACD an H.FID uitganodigd.
Da bespreking resultaart in da vaststelling ran aan bijzondara pikatregeling, dia aan alia afdalingshoofdan is tar kannis gabraeht.

22 augustus 1968.

•

AURORA

OCHT^NDB^PR^KING op vri.jdag 23 augustus 1968.
Aanwezig: H^S^'- PH.BVD - H.B - H/£ - H.D - H.E - H.TD - EJKS& - HK
Afwezig t -—

.!•

Gesprekken met Ministers
In verband met een machtigingsaanvraag had H.BVD gisteren een gesprek
met Minister Polak die zich in een aantal zaken bijzonder gelnteresseerd toonde (o.m. de beveiliging van de RON en de studentenbeweging).
Voor hetzelfde doel had H.BVD een korte ontmoeting met Minister
Beernink.

_2.

Bezoek aan Buitenlandse Zaken
H.BVD heeft heden te 9.30 uur een gesprek met Mr.
en de heer
over de situatie in Tsjechoslowakije.

^. Bijzondere regeling i.v.m. de toestand in Ts.jechoslowaki.1e.
H.BVD uit lof over de wijze waarop de Dienst zich opstelt om i.v.m.
deze situatie zo snel mogelijk het maximum aan inlichtingen ter beschikking te krijgen? Hedenmiddag te 16.30 uur zal een bespreking
van alle afdelingshoofden plaatsvinden om vast te stellen weIke bijzondere regelingen voor het weekend noodzakelijk zijn. De afdelingshoofden geven hun opinies over wat zij terzake wensena

AURORA

OCHTENDBfiSPRgKINQ op maandag 26 augustus 1968.
Aanwezig: H.BVB - PH^BVD - H.B - ILX^- H.D - H.E - H.TD - H.IGffi - HK
Afwezig : *'
'
f
i«

Bijzondere regeling i.v.m. Tajechoalowakije
H.BVD deelt mede dat de voor zaterdag en zondag j.l. getroffen bijzondere regeling goed en nuttig heeft gefunctioneerd.
Bealoten wordt de bijzondere regeling te laten voortduren totdat in de
aituatie, i.v.rn. de beaprekingen in Moakou, meer tekening ia gekomen.
H.C zal dit voor zijn afdeling regelen en tevena e.e.a. met de ACD
en met Vervoer beapreken.

2. Toegang Bevolkingaregiatera (zie ook AURORA d.d. 21-8-«68)
H.BVD had in gezelachap van H.E en HK vrijdag 23-8 een geaprek met de
heren
(Binnenlanda Beatuur) en
(Inspectie Bevolkingaregiatera). Na de gegeven uitleg beatond bij genoemde heren begrip
voor de poeitie van de Dienat. In gevallen dat wij alle gegevena van
de peraoonakaart nodig hebben beataat er geen bezwaar tegen dat de
veratrekking daarvan door middel van een fotocopie van de peraoonakaart
geachiedt. Met de heer
van het Bevolkingaregiater Den Haag
zal samen met de heer
door H.E een geaprek worden gevoerd
om dit nader te regelen. Evenmin beatond er bij de heer
bezwaar tegen dat hiervoor aan Den Haag een zekere vergoeding wordt gegeven.
2«

CVIN
De eeratvolgende bijeenkomat waaraan H.BVD zal deelnemen vindt 29-8
plaata.

jj. Beapreking met Minister van Onderwija
tfoeaadag 28-8 heeft H.BVD een beapreking met Minister Veringa over de
atudentenactiviteiten. H.B zal aan dit geaprek deelnemen.
2»

Reotorea Magnifici
H.E werpt de vraag op
Magnifici over de met
king van gegevena uit
HK zal dit in het oog

of het niet gewenat ia nieuw optredende Rectorea
one getroffen regeling terzake van de verstrekde univeraiteitaadminiatratie te informeren.
houdea.

£• ferkgroep Admiraal
Via de heer
bereikte H.D eea auggeatie van de BVA van het Minister!*
van Onderwija, Mr.
, om een BVA-dag te beateden aan de vraag
voor welke functiea binnen een departement een veiligheidaonderzoek
wordt nodig geacht. H.BVD ia met H.D van mening dat dit minder gewenat
ia omdat de Commiaaie
deze zaak ter hand dient te neaen.
£• Bezoek aan Minister President
Hedenmiddag te 16.30 uur brengt H.BVD een bezoek aan de Minister President in verband met de aituatie in Tajechoslowakije.
- 2-

8_.

P • G. -Tergaderin^
De eerstvolgende P.3.-\rergadering waaraan H.3VD deelneemt vindt plaats
op 5-9-1968. H.BVD verzoekt ook H.C on hem zo nogelijk enige gegevens
voor deze vergadering ter beschikking te stellen. H.B zal voor het
gebruikelijke overzicht zorgen,

2»

Bijeenkomst HoofdcooimissariaBen
Dez» zal rolgende week, dinsdag 3-9, in ons gebouw plaatsvinden. Zoals
bekend zullen inleidingea gehouden warden door Dr. Nollau en door de
beer
van de

2? auguatus 1968.

AURORA
======

,
-r*

IMG op woenadag 28 augustus 1968
Aajiwezig: H^BTO- PH^BTO - H.B - H.C - H.J> - H.^ - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig :

1. Bijzondere regeling i.v.m. Tejechoalowakije
H.C wil gaarne de bijzondere regeling nog even laten voortduren. Hij zal hierover overleg plegen met H.E, H.ACD en de eectie Vervoer.
Gesproken wordt over de ontvikkeling in Tejechoalowakije, in het bijzonder
over het communiqu4 dd. 27-8-1968 betreffende het reaultaat van de
Ruasiach-Tajechiache onderhandelingen*
2. NTS "Inburgeren"
HK had over de BVD-uitsending telefoniach contact met dra.
. De
datum van de uitzending ia voorlopig bepaald op woenadag 20 november. Na het
programzna zal de film "Ring of Spies" worden vertoond. Verwezen wordt naar de
door HK gemaakte notitie.
3. Geaprekagroep Utrechtae atudenten (Aurora dd. 16-8-1968)
H.BVD en HK hadden maandag 26 augustus een gesprek met de heer
,
die bemoeienia heeft met het onder auapicien van de diaputorenraad van de
Rijkauniveraiteit Utrecht organiaeren van een geaprekagroep over de vraag
•eIke de invloed is van de CIA op de buitenlandse politick van de Verenigde
Staten. De heer
ia toegezegd dat hem op enige literatuur over
de CIA en de KGB zal worden gewezen.
k, Afdelingsoverzichten
In afwijking van de gemaakte afspraak zal H.B zijn overzicht geven op
30 augustus en H.C op 2 September.

28-8-1968.

ll-

AURORA

OCHTENDBESPRSKINO op vrijdag 30 auguatua 1968
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G . H.i> - H.4 - H.TD - HK
Afvezig :
1.
'

Qesproken wordt over de bekendheid door Justitie gegeven aan het feit dat
op da lijst geplaatst is van vreemdelingen die niet tot Nederland
worden toegelaten.

2. Samenwerking met Rijkspolitie
H.E voerde een gesprek met de heer
van de Algemene Inspectie
over de vraag of de SAS-groep mogelijk hulp zou kunnen bieden bij het signaleren van door cms opgegeven wagons. De bereidheid daartoe bleek aanwezig.
Terzake verden afspraken gemaakt*
3*

Toegang bevolkingsreqisters (zie Aurora dd. 26-8-1968)
H.E had hierover op 29 augustus een gesprek met de heer
van de
Rijks Inspectie en de heer
, Hoofd Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Den Haag. Dea Haag is bereid de fotocopieen van persoonskaarten beschikbaar te stellen. #ij zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten vergoeden. De heer
wil over het ter beschikking stellen van gegevens
ook nog overleg plegen met anderen, o.m. met de militaire diensten.
H.£ zal de heer
informeren.
H.BVD hoopt dat de regeling met de militaire diensten aan onze belangen niet
zal tekort doen.

i». Commissie
De heer
van de Directie Overheids Personeelsbeleid liet HK we ten,
dat hij als reactie op de cireulaire van Binnenlandse Zaken van juli jl.
een opgave van Buitenlandse Zaken en RON heeft gekregen betreffende functies
waarvoor een veiligheidsonderzoek wordt nodig geacht. Hij zal deze opgave
•anneer de Commissie
is samengesteld aan deze doen toekomen. De heer
zal admiraal
over e.e.a. informeren.
Qesprek met Minister van Onderwijs
H.BVD en HK hadden 28-8-1968 een gesprek met Minister Veringa in aanwezigheid
van de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van
Onderwijs en de heer
. Minister Veringa hecht bijzondere waarde aan
onze opinie omtrent te verwachten studentenactiviteiten* HK ontving van
Drs.
• een nota over deze problematiek, die aan de Koningin werd
gezonden. Br lijkt een goede basis voor een contact op werkniveau tussen de
afdeling B en Onderwijs aanwezig te zijn.
6. CVIN
In verband met de situatie in Tsjechoslowakije heeft een tweetal bijzondere
bijeenkomsten van het CVIN plaatsgevonden. Na een nogal langdurige discussie
over procedurele zaken is een politieke beschouwing over Tsjechoslowakije opgesteld. Dit heeft een ander karakter dan de zogenaamde Intaum-rapporten die
van militaire zijde elke dag om 9*00 uur worden ter beschikking gesteld.
- 2-

- 2-

j^>
H.B stelt de vraag of wij de rapporyvan het Joint Intelligence Committee
uit London krijgen, die "NATO wide" worden gedistribueerd. H.B sal de beer
van Buitenlandse Zaken verzoeken om onze Dienst op de
distributielijst te plaatsen.
De volgende bijeenkomet van het CVIN zal worden gewijd aan Roemenie. Deze
vindt plaats dinsdag 3 September te 11*00 uur in de Juliana Kazerne. Aangezien
H.BVD en HB dan verhinderd zijn, zal SBP/ de Dienat in deze bijeenkomst vertegenwoordigen.

7. PZ
H.BVD maakt melding van de ziekte van H.PZ, die waarschijnlijk tot 16 September afwezig zal zijn.
8, Bijzondere regeling i.v»m. Tajechoslowaki.ie
Bepaald wordt dat de bijzondere regeling beeindigd wordt, behoudens enige
interne voorzieningen in de afdeling C. Wanneer de ontwikkeling van de situatie m.b.t. Roemenie daartoe aanleiding geeft, zal wederom een bijzondere regeling in het leven worden geroepen. H.BVD verzoekt H.C in overleg met H.E na
te gaan of mogelijkheden voor vertaalwerk uit het Roemeens kunnen worden gevonden.

30-8-1968.

AURORA

OCHTZNDBhiSPREKIKG op maandag 2 September

1968

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KSB - H.TD - UK
Afwezig : ——

1, Gesprek met Buitenlandse Zaken.
H.B ontving een verzoek om een gesprek te willen voeren met
Jhr.Mr.
- -^ Hoofd Afdeling Azie en Pacific van
Buitenlandse Zaken over Japan. Hij sluit niet uit dat het zal gaan over contacten van onze Dienst met Japanse diensten.
H.BVD brengt in herinnering wat over dit onderwerp word gezegd tijdens eon
gesprek op 19 augustus 1968 met onze nieuwe ambassadeur in Japan, de heer
. Hij vraagt H.B het gesprek met de heer
te willen voeren om te horen wat deze op zijn hart heeft.
2.

-overzichten
H.BVD zal de rapporten gaarne ter lezing ontvangen.
Afdelingsoverzicht
H.B houdt het gebruikelijke afdelingsoverzicht, waarbij hij enige aspecten
van de zogenaamde voorhoedejeugd belicht*
Roemeense vertaalmogelijkheden
H.BVD vraagt H.C om hem daarover zo mogelijk morgen in te lichten. A'anneer wij
geen mogelijkheid vinden, wil hij eventueel hulp vragen aan de Fransen en wil
hij hierover morgen. met de heer
~ van de
spreken.

2-9-1968

AURORA

OCHTaNDBJSSPHEKING op woensdag k September 1968
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig :
1. Secretaris-Generaal Buitenlandae Zaken
H.BVD deelt mede dat hij binnenkort in aanwezigheid van de scheidende
Secretaris-Generaal Mr.
een geeprek zal hebben met de
1 oktober 1968 nieuw benoemde Secretaris-Generaal Mr.Schiff.
2* Roemeense Tertaalmogeli.lkheden
H.C heeft met Hr.
van Buitenlandee Zaken een gesprek gevoerd
over de mogelijkheid om tijdelijk medeverking te verkrijgen van de bij Buitenlandse Zaken werkzame mevrouw
.
3«

Bijeenkomat hoofdcoamiasariasen
H.BVD acht deze op 3 September gehouden bijeenkomst, waarop de heren Nollau
en
een inleiding hielden, zeer geslaagd. Hij vertelt een en ander over
de gehouden inleidingen en over de discussie naar aanleiding daarvan gevoerd,
die bijzonder geanimeerd was.

k.

VHA

De heer
heeft laten weten dat hij van 7 tot 27 oktober in Nederland
zal zijn. H.BVD zal hem berichten dat hij voor gesprekken beschikbaar is in de
week van 21 t/m 23 oktober. H.B wordt verzocht de opvang van net bezoek van
de heer
te regelen.
5»

PQ-vergadering
H.BVD herinnert aan zijn verzoek aan H.B en H.C om voor deze op 5 September
plaatsvindende vergadering het nodige materiaal ter beschikking te stellen.

Vrijdag 6 September komen drie technici van deze dieust in gezelschap van de
Parijse liaison, de heer
op bezoek bij H.TD.

4-9-1968.

AURORA

OCHTENDB&SPfiSKING op yr 1.1 dag 6 September 1968
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H> - H.D - H.£ - H.KJ3B - H.TD - HK
Afwezig :
1»

Geheime uitgaven
H.BVD wil de gebruikelijke bespreking hierover ditmaal overslaan en deze houden
nadat het ovarzicht na hot derde kwartaal gereed ia.

2*

PG-vergadering
In de gisteren gehouden PG-vergadering heeft H.BVD even gesproken over het opnaken van processen-verbaal door de rijksrecherche en het houden van een jaarlijkse bijeenkomst voor de rijksrechercheurs, aangewezen om eventuele van ons
komende zaken te behandelen. Hiervoor had H.BVD daarover van gedachten gewisseld
net OvJ Mr.Kolkert en de PG Mr.Besier (zie notities hierover dd. 5-9-1968).
Aan de kant van de PG'a had men volkomen begrip voor onze wens om in bepaalde
situaties ter officiele vastlegging van feiten een proces-verbaal op te laten
maken. Wat het op peil houden van de kennis van de rijksrechercheurs aangaat
is afgesproken, dat eenmaal per Jaar, bijvoorbeeld een middag, een bijeenkomst
bij de Dienst zal plaatsvinden. Nieuw voor dit werk bij de rijksrecherche aangetrokken ambtenaren zullen een instruetie krijgen.
De volgende PQ-vergadering, waarbij H.BVD aanwezig is, wordt gehouden op
28 november 1968.

<-

,. •*
$*
•

Telefoon- en afluiaterwet
HK deelt made dat het voorlopig verslag t.a.v. beide wetsontwerpen door de
Bijzondere Commissie uit de Tweede Kamer is uitgebracht.

%•

Informatie burgemeester Amsterdam
Naar aanleiding van een vraag van de admiraal
of burgemeester Samkalden
door de Dienst wordt gelnformeerd over voor hem van belang zijnde zaken, bijvoorbeeld studentenactiviteiten, wordt hierover gesproken. Het is niet zeker of
alle BVD-informatie via de hoofdcommissaris op tafel komt van burgemeester
Samkalden.
H.BVD vraagt HB er zijn aandacht op te vestigen wanneer gegevens omtrent verwachte acties worden verkregen. Wanneer deze beschikbaar zijn wil H.BVD overwegen naar aanleiding daarvan eens een gesprek met burg. Samkalden te voeren,
waarbij hij dan tevens kan nagaan hoe diens informatiepositie is*

5*

Geaprek met Secretaris-Generaal Binnenlandee Zaken
H.BVD zal woensdag 11 September een gesprek met dr.
hebben, o.m. over
de positie door de Minister in te nemen ten aanzien van moties Wiebenga. Hij
vraagt de afdelingshoofden eventuele andere van belang zijnde punten bij hem
te willen voorbrengen.

•6»

Afdelingsoverzicht
Qezien het gevorderde uur vraagt H.BVD of H.C zijn overzicht woensdag 11 September wil houden*

AURORA

OCHTSNDBSSPaSKIHg op maandag 9 aeptenber 1968.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - PH.E - H.TD - H.KBB - EK
Afvezig : ——
1» SJ-ac tiviteiten
H.B naakt molding van net bericht in "Do Volkskranf* van hedon over hot
optreden van de Rotterdaase politie i.v.m* plannen van da 5.J. on de
Taptoe-Delft zaterdagavond,7/9 net rookbonaen en vuurpijlen to vorstoren.
In hot B-dagrapport van 5/9 nerd reeds melding genaakt van dit voorneraen van de S.J.. Klaarblijkelijk hebben de Politie Delft en Politie
Rotterdam over zodanig gedetailleerde informatie beschikt, dat het de
Politie Rotterdam sogelijk was om in te grijpon.
H.B zal door zijn afdeling hierover nog contact laten opnecen net de
ID-Rotterdam en eyentueel met de ID-Delft.
g.Tsjechische yluchtelingen
N.a.v. een berichtje in "De Volkskrant" dat'tot nu toe 25 Tsjcchcn, die
na de Ruosische bezetting van Tsjechoslowakije in Nedorland zijn gebleven, zich voor work hebben geoeld bij het GAB te Rotterdam, vraagt
H.BVD aan H.C enige aandacht aan de categorie in Nedorland blijvcnde
Tsjechen te willen schenken. PH.C zal hierover net Justitie overloggen.
De vraag koat op of het niet gevenst is bopaalde Tsjechen een veilighcidsverhoor af te nemen. Eventtieel zullen de politieverbindin^on. ook
op onze belangstelling vorden geattendeerd on meldingen terzake te
verkrijgenc
^.

(zie ook AURORA d.d. ^-9-* 68)
De 3 technici van deze dienst, die vrijdag op bezoek vraren haddcn bijzondere belangstelling voor de beveiliging van de telezverbindiag* Ook
is over het algeaeen comaunicatieprobleea gesproken.
Er word even gesproken over de vraag vat wij van
krijgen en
of or een reele verhouding bestaat tussen de verstrekte en de ontvangen
inforaatie. H.BVD heeft de indruk verkregen dat de balans van deze relatie thans niet voordelig voor ons is*

i- OSI
H.BVD deelt mede vrijdag met H.KEB in gezelschap van de heer
een
bezoek aan deze Aaerikaanse instantie te Frankfurt te aullea brengea.
i.v.n. de afcrikkeling van een nog hangende aangelegenheid9
£• ID-vergadering
De eerstkoaende ID—vergaderingen wordcn gehouden op 1 en 3 oktober a«s..
Door nedeworkers van de afdelingen B en C zullen inleidingen worden gehouden over de informatics door de Dienst verkregen n.a.v0 de bezctting
door Tsjechoslowakije.
6_« CVIN-ver/taderin^
Op de donderdagen 12, 19 en 26 September vinden CVTN-bijeenkobstcn
plaats. De eerste 2 vorden bijgetroond door H.BVD, die van 26 September
wordt door H.B bijgevoond. H.BVD vertelt het e.e.a. over de vernikkelinsen in het CVIK t.a.v. de militaire rapportage over de sterkte van
de Oostblok-stateno
9 September 1968.

AURORA

aasssa

OCHTjiNDBESPREKINQ op woenadag 11 aepteaber

1968,

Aanwezig: H.BVD - PH.flVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TO - H.KEB - HK
Afwezig : —-

1. SJ-actiTiteiten (zie ook AURORA d.d. 9-9-'68)
H.B deelt aede dat nader gebleken is dat de gedetailleerde inforaatie
betreffende de SJ die het de politie-Rotterdaa aogelijk aaakte tot
ingrijpen over te gaanf Tan de Dienst afkomstig was.
De ID-Rotterdam heeft aedegedeeld de gegerens die n.a.r. het politieoptreden werden Terkregen aan ona te sullen gerena Dit moet eehter
eren wachten totdat de O.T.J. is gelnforaeerd.
2. Public!toitsaedia
Er vordt gesproken OTer het feit dat de publiciteitsaedia, in het
bijzonder de t.T., bij het verstrekken ran inforaatiea orer de situatie
in comaunistiache landen bij de Jongste gebeurtenisaen in Tajeehodowakije, onroldoende rekening houden aet het feit dat de verstrekte
inforaatie, wanneer aan de hand daarvan personen kunnen worden geldentificeerd, geraar voor de betrokkenen kan oplereren. Men Traagt zieh
af of het zin zou hebben bij gelegenheid de aandacht van de publiciteitaaedia, bijroorbceld de hoofdredacteuren, daar eens op te reatigen*
^. Hiatoriach oTerzicht geheiae dienaten in Nederland
HK zal er Toor zorgdragen dat dit orerzicht in 6 delen, door de heer
De Heijer opgesteld, ter kennisneming aan de afdelingahoofden wordt
gezonden.
H.BVD zou het op prija atellen t.z.t. het oordeel ran de afdelingahoofden orer het werkatuk te aogen verneaen.
]f. AfdelingaoTerzicht
H.C houdt het gebruikelijke overzicht over de werkzaaaheden Tan zijn
afdeling*
Wanneer daartoe aanleiding beataat sullen deze OTerzichten eind deze
aaand worden gehouden door H.B op 30-9 en door H.C op 2-10.
12 septeaber 1968.

AURORA

•

OCHTEWDBESPREKINQ op aaandag 16 aepteaber

v?

1968.

Aanvesigl H.BVD - Pfl.BVD - H.B - K.C - H.D - H.X - H.KEB - TDA - X/D
Afvesig s HK

OSI - PSATB

H.BVO en H.KEB brachten la geselachap ran
een bezoek aan . fieabaden o.a« ter beapr«king ran one contact aet d« op Soeaterberg geatatione«rde Aaerikanen. Da bezoeken rah BOI aan Sooeterberg sullen worden
beeindigd; d« OSI-r*rtegenwoordig«r Tan Soeaterberg xal roortaan iSnaaal
per kwartaal bij .one koaen. Voor de eerste bijeenkomst sal ook L2 uitgenodigd worden terwijl daarroor ook iemand uit Vieabaden sal orerkooen*
B en C sullen een orersioht geren ran de roor Soesterberg ran belang
sijnde aotiriteiten. B.BVD rerzoekt H.KEB dese bijeenkomst uiterlijk
Toor aedio oktober a.a* te organiaeren en tevena na te gaan op velke
punten de tekat Tan onse afapraak aet Soeaterberg •ijsiging behoeft*
Ha aedio oktober sal B£ een besoek aaa OSI-iieabaden brengen.
De introduotie Tan de opTolger Van :
ber tot (Toorlopig) 22 oktober a.a««

17 aepteaber 1968*

ia ultgeateld Tan 26 aeptea-

AURORA

OCHTENDBBSPHEKINQ op woensdag 18 September

1968.

Aaawezigx H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - IDA - H.KEB - HK
Afwezig i ~

\f

Commissie Overheidevoorlichting
Naar aanleiding Tan het vermeide daaromtrent in de troonrede, had HK .
contact met Drs.
over het werk van deze commissie, die onder
voorzitterschap wordt gesteld van Mr* Biesheuvel* Vice-voorzitter
zal Mr.
zijn.
Ors.
is lid van de commisele en heeft tevens bemoeienis met
het werk van het seeretariaat. Aangezien de commissie ook tot opdraeht
krijgt te adviseren over de openheid van de bestuursdienst en omtrent
regelingen voor de toegankelijkheid van ambtelijke documenten, zal
HK volgende week net Ore,
over e.e.a. een gesprek hebben.
•

£• Parlementaire ombudsman
. H.BVD brengt in herinnering dat in de troonrede ook melding is gemaakt
van het feit dat de regering zich voor een parlementaire ombudsman
heeft uitgesproken. Het is de vraag in welk stadium de voorbereiding
daarvan op Binnenlandse Zaken verkeert. tfij zullen dit in het oog
dienen te houden.
2?

Bezoek aan Engeland
H.BVO deelt made dat hij .19, 20 en 23 September afwezig zal zijn in
verband met bezoek aan de Engelse diensten.

*• Rectificatie AURORA d.d. 16-9-*68
Punt 2. OSI - USATE dient als volgt te worden gelezen:
H.BVD en H.KEB brachten in gezelschap van
een bezoek aan Wiesbaden
o.a. ter bespreking van ons contact met de op Soesterberg gestationeerde Amerikanen. De bezoeken Van BOI aan Soesterberg zullen worden
beeindigd; 'de OSI-vertegenwoordiger van Soesterberg zal eohter nader
tot de Dienst worden gebracht door middel van kwartaalbesprekingen
waarbij B en G relevante bijzonderheden de revue kunnen laten passeren.
Ook L2 zal in de gelegenheid worden gesteld hieraan deel te nemen.
Voor de eerste bijeenkomst zal ook iemand uit Wiesbaden overkomen.
H.BVD verzoekt H.KEB deze bijeenkomst ongeveer medio oktober a.a. te
organiseren.
De heer
zal voor een gewijzigde tekst zorgen van de overeenkomst
BVD^-OSI. Het lijkt nuttig dat H.C en mogelijk een of meer van
zijn medewerkers t.z.t* een bezoek aan OSI-Wiesbaden brengen. .
19 September 1968*

AURORA

OCHTaNDBSSPRSKING op maandf.^ 23 September 1968.
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - TDA - HK

•

Afwezig : H.BVD - H.E - H.KEB

!
•

CVIN

H.B woonde woensdag 18 September een CVIN-bijeenkomst bij. Afgesproken
werd dat de diensten bijdragen zullen leveren voor een overzicht over
Roemenie dat Admiraal
gaarne over 3 weken gereed ziet* Het blijkt
dat de informatiepositie van de diensten over Roemenie belan.grijk
minder is dan die over Tsjechoslowakije. Wij zullen zien of wij uit
open bronnen het een en ander kunnen ter beschikking stellen.
£•

Situatie rond Joegoslavie
Naar aanleiding van persberichten hedenmorgen over een verscherping van
de toestand rond Joegoslavie vraagt PH.BVD aan H.B bij daarvoor in
aanraerking komende buitenlandse relaties te irillen vragen wat hun
opinie over deze kwestie is* Afhankelijk daarvan zal worden bepaald of
in de Dienst enige bijzondere maatregel nodig is* H.BVD zal morgen worden gevraagd of hij het nodig vindt terzake overleg te plegen met de
militaire diensten*

24 September 1968.

A9RORA

OCHTJSNDBESPREKINQ op woensdag 25 September 1968*
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B. - H.C. - H.D. - TDA - HK
Afwezig : H.KEB - H.E.
!• Commiesie Overheidsvoorlichting (zie ook Aurora dd.l8.9»)
H.D. releveert de installatie van deze conunissie door de Minister-President op maandag 23 September 1968. Er ontstaat enige
discussie over de vraag of het in verband met de taak van de
commissie om te adviseren over regelingen voor de toegankelijkheid van ambtelijke documenten, niet wenselijk was geweest
iemand van de Dienst in de commissie als bv. deskundige te doen
opnemen. Aangezien Drs.
secretaris van de commissie is
zullen wij er wel in slagen via hem op de hoogte te blijven van
het verloop van de werkzaamheden. HK zal vrijdag 2? September
met Drfe.
over het werk van de commissie een gesprek
hebben.
2. Agenda H.BVD
'f oktober bijeenkomet Benelux-hoofden in Brussel.
9| 10 en 11 oktober bezoek aan de Seandinavische diensten.
De afdelingshoofden worden verzocht eventuele pun ten van belang
bij H.BVD voor te brengen.
l<f t/m 1? oktober NATO Special Committe
s»f>/«
3« Bezoek aan En gel and. (19 tot 23 eJHulnr)
H.BVD doet een kort verslag van zijn bezoek.
_
:_ Kennismaking met de Directeur-Generaal Sir
en diens plaatsvervanger
; ter sprake
kwam o.m. de orgaaisatie van de dienst. Het organisatieschema
wordt ons toegezonden.
Algemene situatie:
H.BVD nodigde de heer
_
,
hoofd van de Directie Counterintelligence. en Security uit dit
najaar naar Nederland te komen.
: H.BVD voerde gesprekken met de plv. Directeur-Generaal de
heer
i en verschillende medewerkers. O.m. kwamen ter spra
ke personeelsaangelegenhedenv rang- en salarisschema, public
relations, antecedentenonderzoeken, observatie
doet vrijwel niets aan public relations. Met verbazing
vernam H.BVD dat het oordeel over
in de publiciteit over
het algemeen slecht is. De af deling contra-spionage
word per 1 September gereorganiseerd.
H.BVD nodigde de hoofden
en
uit volgend voor jaar naar
Nederland te komen voor een uitwisseling van ervaringen.
- 2-

- 2-

Ambassade.
Op de Nederlandse Ambassade voerde H.BVD gesprekken met de
tweede man, de gevolmachtigd Minister
•
De afepraak werd gemaakt dat de heer
over enige tijd
een inleiding voor het gehele anbaseadepersoneel zal houden.
Helatie met Buitenlandse Zaken.
De scheidende secretaris-generaal de heer
, liet
H.BVD weten dat het hem jammer genoeg niet mogelijk is voor
zijn vertrek een bespreking met H.BVD samen met de nieuwe Secretaris-generaal, Mr.Schiff, te arrangeren*
Wat de contacten met het departement van Buitenlandse Zaken
betreffende BVD-aangelegenheden aangaat, werd de volgende afspraak gemaakt:
a. zaken die het algemene beleid van Buitenlandse Zaken raken,
zal H.BVD in de toekomst met de nieuwe secretaris-generaal,
Mr.Schiff bespreken. Enige tijd na 1 oktober zal H.BVD voor
een orienterend gesprek een afspraak met deze maken.
b. aangelegenheden op operationeel terrein, veelal i.v.m.
diplomaten, zullen in de toekomst als regel door B.C. worden besproken met de adviseur voor politieke zaken Mr.
. H.BVD zal H.C. binnenkort bij deze introduceren.
c. aangelegenheden buiten deze categorieen vallend zullen in
de toekomst met de assistant Seeretaris-Generaal Administratieve Zaken, Mr.
worden besproken.
Met waardering spreekt H.BVD over het begrip door Mr.
voor ons getoond. Hij vraagt HK een concept voor een
persoonlijke dankbrief aan deze op te stellen.
26 September 1968.

lUHORA

OCHTENB3SPREKING op vri.1da.tr 27 septcniber 19o£.
Aanwezig : H.BVD - HB.- PHC - HD - HE - HTD - KD
Afwezig
1•

: PH.BVD - HKE3 - HK

Indonesische inlichtingendienst
HBVD wil in zijn a.s. gesprek met de nieuwe secretaris-generaal .
van Buitenlandse Zaken Mr. Schiff ook diens oordeel vragen over de
activiteiten van de Indonesische inlichtingendiensten. PHC zal
een overzicht doen opstellen van hetgeen ons van deze diensten
bekend is.

2«

Ts.i'echische Ambassade
HE zou het op prijs stellen ten behoeve van E XIII enige gegevens te ontvangen betreffeade de nieuwe 2e secretaris. PHC zal
HE de profile van betrokkene doen toekomen.

N.a.v. een artikel van
in het "Algemeen Handelsblad" waarin terloops aelding wordt geaaakt van een nislukte
benadering van
door de BVD, deelt HB mede dat van een
formele benadering nooit sprake geweest is.
Na een gedachtenwisseling
over de wenselijkheid de redactie van hot "Algemeen Handelsblad"
op de onjuiste informatie attent te maken, beslist HBVD de zaak
te laten rusten.
k*

Artikel in maandblad "Student"
In het maandblad "Student" van September 1968 komt een artikel
voor van
waarin o.a. wordt gezegd dat in mei
196S de plannen voor studentenrellen in Amsterdam aan de BVD
werden verraden met het gevolg dat van een en ander v/ainig
terecht gekomen is. Een aantal kranten heoft de publicatie
zonder raeer overgenomen. In de "Volkskrant" van 2? September
1968 wordt de publicatie echter - terecht - een "schertsverhaal"
genoemd.

5»

Defensie Studie Centrum
HE doet enige mededelingen over de door hem bijgewoonde studiedagen*

6. NTS
HBVD deelt mede dat de besprekingen met de NTS thans zover zijn
gevorderd dat het progranma voor de uitzending over de BVD in
grote lijnen vastgesteld is. De verdere voorbereidingen sullen
echter nog veel werk meebrengen. De uitzending zal waarschijnlijk plaats vinden op 2? november a.s. in de rubriek "Inburgeren".
?.

Agenda HBVD
HBVD deelt mede dat de Tweede Kamer op 17 oktober a.s. de Begroting van Binnenlandse Zaken zal behandelen. Dit brengt mede dat
hij op die datum in Den Haag aanwezig zal moeten zijn*

- 2-

- 2-

HB zal daarora HBVD en. HKSB op 1*f oktober vergezellen en op
1? oktober HBVD vervangen op de bijeenkoost van de Zevea
die aansluitend voor de vergadering van net NATO Special
Committee zal worden gehouden.
8. Basis bijeenkomsten van de Zeven
HBVD zet uiteen dat er bezwaren zijn gerezen tegen net bijeenkomen van de Zeven (EEG + Engeland) in directe aansluiting op
de vergaderingen van net NATO Special Committee* HE merkt op
dat net hier de zeven leden van de Vvesteuropese Unie betreft;
misschien kunnen bedoelde bijeenkomsten gebaseerd worden op
bepaalde paragrafen van net Unie-verdrag.
HBVD vraagt KD dit te onderzoeken*

27 September 1968

AURORA

OCHT^NDBSSPaSKING op maandag 30 September 1968>
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.KEB

1_«

Onbezoldigden
H.E deelt made.dat Philips doende is een van. de E IX-medewerkers aan te
trekken voor een functie in de sfeer van het veiligheidswerk. Daarbij
is naar voren gekomen, dat Philips bij het verkrijgen van gegevens
betreffende personen bij de Politie veelal geen gebruik meer maakt
van de BVD-legitimatie,

<J.

Comniissie Overheidsvoorlichting
HK vertelt het e.e.a. over zijn gesprek dat hij had met Drs,
op 2?-9» Verwezen wordt naar de betreffende notitie.

%

Maandoverzicht
H.BVD acht het hoofdstuk over China van een zeer hoog gehalte. Hij verzoekt H.B dit aan de schrijver ervan, Drs.
kenbaar te maken.
Bij H.BVD is de vraag opgekomen of de beschouwing niet op een of andere
wijze, b.v. in de "Internationale Spectator" in de publiciteit zou
kunnen worden gebracht. H.B zal dit bezien. Bij het lezen van het
hoofdstuk betreffende de reacties over Tsjechoslowakije kreeg H.BVD
de indruk dat dit wat bewogen geschreven is*

!•

Overzicht SBP no. 22
H.BVD heeft zich afgevraagd of het niet raogelijk zou zijn dit overzicht "de werking van het controlesysteem in een Sovjet satelliet"
ook voor gebruik buiten de Dienst, b.v. Buitenlandse Zaken, de leden
van de Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten,te benutten. H.B
zal dit nagaan. HK zal daarna het stuk eens ter lezing geven aan
Mr.
en diens oordeel vragen.

1 oktober 1968.

