AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2 oktober 1970
Aanwezig: PH.BVD - BV7 - PH.C - H.D - PH.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

2.

NATO Security Committee
H.D doet enige mededelingen betreffende het besprokene tijdens de door hem
bijgewoonde bijeenkomst van dit comite in Brussel. In verband met de vliogtuigkapingen en de als gevolg daarvan voorgekomen compromittering van HA'i'Odocumenten is een nieuwe regeling getroffen voor het vervoer van Secret en
Top-Secret documenten. Voorts is bepaald dat topfunctionarissen van de NATO
niet meer met burger vliegtuigen mogen reizen. Met Buitenlandoe Zaken zai
overleg gepleegd worden over de gevolgen die een en ander voor Nederiand zal
hebben.

5.

Panorama
K/D herinnert aan de bijdragen voor het Panorama over de periode 1 april 1 oktober 1970. De bijdrage van de afdeling D werd reeds ontvaagen.

4.

Bedreiging Portugese luchtvaartmaatschappij
PH.BVD; ontving van de heer
(Buitenlandse Zaken) telefonisch de raededeling dat hij door de Portugese vertegenwoordiging h.t.l. op de hoogte gesteld was van een bij de TAP ontvangen dreigement. Buitenlandee Zaken zou
one nog een schriftelijke bevestiging zenden.

5«

Bijdrage voor het boek van de heer Einthoven

{zie ook Aurora dd. 25-9-'70).

PH.BVD heeft de heer Einthoven telefonisch medegedeeld dat de toezendinj- vaa
het toegezegde materiaal voor zijn boek doer omatandigheden vertraging heefb
ondervonden. PH.BVD zal het op prijs stellen de bijdragen van de afdslingen
B»en C uiterlijk medio oktober a.e. te ontvangen,
6.

Beyordering
PH.BVD deelt mede dat de heer

2-10-1970.

bevorderd is tot hoofdarabtenaar.

AURORA

OCHTENDBESPREKIKG op maandag 5 oktober 1970
Aanwezig: PII.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

Vliegtuigkapingen
Terugkomende op de vrijdag jl. besproken maatregelen (punt 2 Aurora van
2-10-1970) merkt H.D op dat bij de doorvoering daarvan tegengeworpen zal
worden dat gezien het in Jordanie afgekondigde bestand het gevaar van
vliegtuigkapingen aanmerkelijk is afgenomen. Naar zijn mening is echter
dit gevaar nog steeds aanwezig en bestaat er nog geen aanleiding de ingevoerde beperkingen minder stringent te maken. PH.BVD acht eveneens het gevaar van kaping nog aanwezig. Bepaalde verzetsgroepen achten zich niet aan
het bestand gebonden en denkbaar is dat zij het bewijs zullen willen leveren nog niet verslagen te zijn.

2.

3.
H.E doet enige mededelingen betreffende de door hem en het hoofd van E XIII
bijgewoonde "Arbeitstagung der Leiter der Observationsgruppen11, die van
28 September tot 2 oktober jl. te Keulen werd gehouden. (Verwezen wordt naar
het desbetreffende verslag van H.E),

5-10-1970..

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdae; 7 oktober 1970
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig :. H.BVD - HK

1.

Onrust onder de Molukkers
Gesproken wordt over de toegenomen spanningen in verband met het gesprek
dat de Minister-President heden met Manusama zou hebben. De Haagse politic
heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen. PH.BVD zond gisterenmiddag
de Minister-President op diens verzoek onze laatste berichten toe.

2.

PSP-demonstratie
H.B maakt melding van een bericht over een door de Commissie Buitenland vat
de PSP geplande deraonstratie ter gelegenheid van het a.s. vertrek van
Minister Bakker naar Zuid-Afrika. PH.BVD verzoekt zowel Minister Eakker als
de daarvoor in aanmerking komende instanties in te lichteh.
i

3«

Vragen in gemeenteraad van Delft

••^m^_MMMWMla^BM«««M^B^^K

^

K/D ontving gisteren - bij afwezigheid met verlof van KCP - bezoek. van
C.v.P.
, die zijn burgemeester van advies moet dienen omtrent de beantwoording van vragen van een PSP-gemeenteraadslid. De. vragen betreffen het
verstrekken van inlichtingen door Delftse gemeentelijke instanties aan de
BVD. De heer
is toegezegd dat hem in eercte instantie de van belang
zijnde Kamerverslagen ter beschikking zullen worden gesteld. Daarna zal
nader overleg plaats hebben.
*f,

Radio-uitzending
K/D vernam van de heer
(Voorlichting Binnenlandse Zaken), dat van de
heer
van de TROS het verzoek was ontvangen medewerking te verlenen
aan een radio-uitzending over de Beschikking Antecedentenonderzoeken in siijrrubriek "Actua". De heer
heeft - na overleg met K/D - de heer
de tekst van de Beschikking plus toelichting doen toekoraen, met verzoek de^e
stukken te bestuderen en dan na medio oktober met een duidelijk voorstel betreffende de uitzending te komen. De heer
ging hiermede accoord.

7-10-1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdaK 9 oktober 1970
Aanwezig: PH.BVD - BV - PH.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

2.

CVIN
BV doet enige mededelingsn over de door hem bijgewoonde bijeenkomst, die geer
bijzonderheden opleverde. De volgende bijeenkomst is gesteld op 12 november
a.s..

9-10-1970.

AURORA

OCH?2HDBESPRi:KING op naandap: 12 oktober 1970
Aanweaig: PH.BVD - BV - PK.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

Bezoek President Tito
PH.C deelt mede dat in verband met de gieteren in Rotterdam gespeelde
voetbalwedstrijd Nederland - Zuidslavie een groot aantal Joegoslaviers is
ingereisd.

2.

Liao Ho-Shu
PH.BVD vernam vrijdag jl. van de heer
(Buitenlandee Zaken) dat Liao
te kennen heeft gegeven naar Nederland te willen terugkeren. PH.BVD heeft
de heer
om nadere bijzonderheden gevraagd

3»

Bijdra^e voor het boek van de heer Einthoven (aie ook Aurora dd. 2-10-1970)
PH.BVD herinnert nog eens aan zijn verzoekde door de afdelingen B en C te
leveren bijdragen uiterlijk medio oktober aan hem voor te leggen.

12-10-1970.

AURORA.

OCHTENDBESPREKING cp vroensdas 14 oktober 1970
Aanwezig: PH.BVD - BV - PH.C - H.D •- H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

Bezoek President Tito
PH.C deelt mede dat hot op 23 oktober aan Philips te brengen bezoek niet
zal doorgaan.
Op die datum zal de president 's morgens om 9»00 uur van het nieuwe
Schiphol naar (vermoedelijk) Parijs vertrekken. Mevrouw Tito zal op
22 oktober in gezelschap van prinses Beatrix een bezoek aan Aalsmecr brengen. Inmiddels hebben enkele kranten het volledige programme van het bezoek - dat men zo veel mogelijk geheira trachtte te houden - gepubliceero*
Uit mededelingen van de heren
en
, die gisteren een bezoek aan PH.C brachten, is gebleken dat het bezoek aan Belgie zonder bijzondere voorvallen is verlopen.
*

2.

Sabotage
Naar aanleiding van het laatste sabotagegeval in Assen zal BV morgea een
gesprek hebben met de MID en de Koninklijke Marechaussee. Van militaire
zijde ie bekend gemaakt dat sedert begin van dit jaar 75 gevallen van
sabotage werden geconstateerd. Op 10 daders kon de hand worden gelegd, raaar
er zou niet gebleken zijn dat dezen uit politieke motieven gehandeld heb~
ben. De vraag rijst of er bij het onderzoek aan de motieven wel voldoeude
aandacht wordt besteed. Door ons zal er van uitgegaan dienen te v;ordtn d^t
er wel politieke oogmerken aanwezig zijn. H.D zal hierop nog eens de aan«
dacht vestigen in de heden te houden bijeenkomst van het informeel overlog..
BV doet enige mededelingen omtrent onze gegevens betreffende de witts BVD.
Aangenomen kan worden dat er van de pirn. 600 leden 30° bij ons bekend xajn.

3.

Zuid-Molukkere
PH.C maakt melding van een ontvangen anonieme brief waarin gewaarschuwd
wordt tegen op handen zijnde overvallen op met name gehoemde objecten.
Voorzichtigheidshalve werden de belanghebbende instanties ingelicht*

*f.

Onrust in de Groningse landbouw
PH.BVD
in het
cm tot
ringen

14-10-1970..

vestigt de aandacht op berichten betreffende een toenemend verrset
Noorden tegen het landbouv/beleid van de regering. Er zijn planneracties over te gaan en er wordt in dit verband zelfe over ontvoegesproken.

AURORA.

OCHTENDDESPREKIHG op vrijdag 16 oktober 1970

Aanwezig: PH.BVD, BV, P.HC, HD, HE, H.TD, H.KEB, HK
Afwezig : H.BVD

s~
1. Zuid Molukkers.

•~^_

PH.C meldt dat onder de Zuid Molukkers grote opwinding bestaat i.v.m,
de politie-actie die gisteren plaats vond in het kamp IJsseloord te
Capelle aan de IJssel. Er wordt even gesproken over de resultaten
van deze actie, t.w. 2 arrestaties van personen die geacht worden
betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van de overval op de
arabtswoning van de Indonesische arabassadeur in V/assenaar. Vervolgens
een aantal aanhoudingen i.v.m. aangetroffen verboden ivapens.
PH.BVD deelt mede dat CFO erin geslaagd is waardevolle informatie te
verkrijgen omtrent de reacties aan Ambonese zijde i.v.m. het gesprek
dat plaats vond tussen de Minister-President en ir. Manusama.
2«Commissie

- K.B.

HK vertelt het een en ander over de stand van zaken van het werk van
de K.B.-commissie
, o.m. deelt hij mede dat de Minister-President
heeft kenbaar gemaakt een grotere greep op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te willen hebben. In de hedenmorgen te houden vergadering zal de admiraal
daarover nadere mededelingen doen.
3. Wetsontwerp bescherming persoonlijke

,--

levenssfeer.

HK deelt mede dat volgens de convocatie voor de Kamervergadering
voor volgende week dinsdag en donderdag de voorzitter van de Kamer
voornemens is om, wanneer de loop van de werkzaamheden daartoe aanleidxng geeft, na behandeling van de vastgestelde agenda, het wetsontwerp strafbopalingen tot bescherming van da persoonlijke levenssfeer aan de orde te stellen.
4. Bomaanslagen.
Van
werd vernomen dat op resp. 3 en 9 oktober in London bomaanslagsn plaats vonden tegen het Spaanse en het Italiaanse consulaat,
die aan de 1 mei-groep worden toegeschreven.

16 oktober 1970.

AURORA

OCHTJiNDBESPREKING op tnaandaR 19 oktober 1970*
Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : —
1. Bezoek President Tito
H.C vestigt de aandacht op een bericht in de N.R.C./Handelsblad van
zaterdag 17-10, vermeldende dat Dr.Blanco Jelic , voorzitter van net
Nationaal ComitS Kroatie tegenover een correspondente in Maastricht liesft
verklaard dat enkele honderden Kroaten volgende week raogelijk sullnn proberen een demonstratie in Nederland tegen net bezoek van Tito te houden.
De Joegoslavische ambassadeur heeft zich n.a.v, dit bericht in verbindin,*
gesteld met Mr. Mijnlieff. die contact met de Dienst opnam. Er ia onzerzijda. in Maastricht nagegaan of aldaar Kroaten waren aangekomen, Hiervan
is niets gebleken,
2. Zuid-Molukkers
Er zijn geen moeilijkheden ontstaan n.a.v* de bijeenkocist die zaterdng
j.l. in het kamp IJsseloord werd gehouden i.v.m. de politie-actie van
donderdag 15-10 en waar Ir* Manucama een verklaring aflegde. PH.BVD had
voordien Minister Beernink ingalicht omtrent een bericht dat ons over de
stemming onder de Zuidmolukkers bereikte.
3. Wetsontwerp bescherming persoonlijke levenssfeer
HK deelt mee dat de behandeling van dit wetsontwcrp nu bepaald in op
donderdag 22 oktober te 11.00 uur, Kaar hij van Mr.
van
Justitie vernam sal Minister Polak Minister Beernink vragen on daarbi^i
aanwasig te zijn. H.BVD sal nader bezien of Jiet nog gewenat is onKiirzijis.
i.v.m* het Kamerdebat met Minister Beernink contact op te oemen,
4* Commissie

- K.B.

HK doet verslag van het verloop van de vergadering van de CoraraiGsie van
vrijdag 16-10. Admiraal
wilde tegemoetkomen aan. d? door de Minister
President uitgesproken wens om raeer greep op de politiekp inlichtingo^•
diensten te krijgen door het opnemen in het concept-K.B. van eeu passage betreffende het hebben van toezicht door de Minister President c«c.
de coordinator op het SBP-studiebureau. Admiraal
was niot beroid
in te gaan op het verzoek van HK dit punt aan te houden voor nader overleg met H.BVD. Verwezen wordt verder naar de notitie van HK betreffeiuus
de bijeenkorast van 16-10*

5*
Gesproken wordt even over het program van het bezoek van de heer
, Director General van
, heden aan de Dienst.
6* Contact met de Minister
PH.BVD had op vrijdag jl. tweemaal contact met Minister Bearnink die
daarvoor uit de Ministerraad kwam. De eerste maal voor de kwostie
Zuid Molukkers, de tweede raaal stelde FK.BVD hem e«n bericht ter b-.vr.rh1i:
king i.v.m. een bijeenkomst over de meerderjarigheid waara&n Minister
Beernink tijdens het weekend zou deelnemen.

- 2AURORA

7.
Van de heer
vernam PH.BVD dat de Generaal
zal worden opgevolgd door een ons onbekende heer
wordt lid van de Conseil d'JDtat.

binnenkort
* Generaal

8» Bezoek aan buitenland
H.BVD belicht de hoofdpunten van de gesprekken die hij voerde tijdens
zijn bezoek aan Canada, Suriname, de Nederlandse Antille'n en de V.S..
Verwezen wordt naar de betreffende notities.

19 oktober

1970.

AUROiU

OCHTSNDBESPR5KIHG op vrijdag 23 oktober 197O

Aanwezig: PH.BVD - PH.C - PH.D - H.E - H.TD - K/»
Afwezig : H.BVD - H.B - H.KEB _ HK

1.

Bezoek President Tito
PH.C deelt mede dat ook de laatste dagen van het bezoek zonder incidenten verlopen zijn. Hedenmorgen otnstreeks 9.30 uur vertrekt de president van het vlierDveld Ypenburg naar Parijs.

2.

pursue asp, ambtenaren van de Buitenlandse Dienst
H.E deelt mede dat op 2 eti 3 november a.s. weer de gebruikelijke SO-lesiasen
voor een afgestudeerde groep aspirant-ambtenaren zullen worden gegeven.
In de plaats van de heren De Savornin Lohman en
, die inmidtiois cen
andere functie hebben gekregen, zullen thans de 'heren
en
optreden.

3.

A.fluisterwet in Tweede Kamer
K/D doet enige mededelingen over de gisteren plaats gevonden behand.cJ.irj: v;.n
het wetsontwerp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in CT T?:cnde
Kamer. De regering heeft een amendement van de heer Geurtsea ovorg'2ac:^e.n i/>houdende dat een bijzondere last voor het afluisteren telkens vocr alochts
drie raaanden zal worden afgegeven. Ook zal in de wet '.vorden opgenotne.o dnt £•>:
last aan H.BVD wordt gegeven, volgens de Kamer om uit te sluit&n dat; e/sRti'x-.wi'.
het hoofd van een buitenlandse dienst de bevoegdheid tot afluistersn zov kunr-o^
krijgen. Over twee andere amendementen strekkende tot inschakeling van d«
rechter en de voorzitter van de Tweede Kamer, zal a.s. dinsdag wordon r<--den.'i,
PH.BVD vestigt er de aandacht op dat in de nabije toakomst ook de l'.--govciller.
gemotiveerd voorgebracht zullen moeten worden. Om eenheid in de behandeliug
van afluistergevallen te krijgen zal er ten behoeve van het pereoneol dat
daarmede belast is, een handleiding moeten komen waaz-in de procedure imuy;l:e'ovii.
beschreven wordt.

4.

Hongaarse ambassade
PH.BVD maakt melding van een zojuist ontvangen bericht al« sou uit t:tn Honga,;.:v;
bron gebleken zijn dat de Hongaarse ambassadeur h.t.l. van si on functis oi:t~
heven is. PH.C zal nagaan of nadere bijzonderhedcn zijn TO verkri j-.joru

5.

Liao Ho-Shu (zie ook Aurora dd. 12-10-1970,punt 2)
PH.BVD vernam van de heer
dat Buitenlandoo Zakan langs iaTorrjele wep
aan Liao heeft laten weten dat op zijn komst naar Keooriaiid t;eeri prirjs v/crclt
gesteld.

23-10-1970.

AURORA

OCHT1SNDBESPRBKING op maandag 26 oktober 19700
Aanwezig: H.3VD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK - K/D
Afwezig :

1.

H.BVD ziet met voldoening op deze dagen terugo Hij is van mening dat
SBP - waarvoor overigens een andere benaming zal worden gezocht - ook
in de nieuwe situatie zijn waarde zal bewijzen, Wi,j zullen daarbij
trachten het accent meer op current intelligence te leggen. Waar oen
nauwere samenwerking met de militairen zal worden gestreefd. H.BVB meeni
overigens/naar andere wegen dan van rapportage via het CVJN most worden
gezochto

/dat

r^-,_

SBP-dagen Hoog Soeren

20

Gesprek met Minister Beernink
H.BVD en HK zullen hedenmorgen een gesprek met de Minister en de S.G,
hebben in verband met de mededeling van vice-admiraal
dat de
Minister-President via de coordinator ook de controle wil uitoefenen
op SBP nieuwe stijl en een bepaling van die strekking in het nieuwe X,B,
opgenomen wil zien.

5.
H.KEB deelt mede dat de heer
op 9 november a.s. hier arriveert
en op 10 november een be:zoek aan de Dienst zal brengen ora o.a. te sprekr:
over het openen van een telex-verbinding,
*f.

Bezoek President Tito
PH.BVD zegt in een terugblik op het bezoek, dat de afdeling G zich op
uitstekende wijae van zijn taak heeft gekweten. Vragen van andere instanties konden steeds beantwoord worden en diverse alarmmeldingen Burden op de juiste wijze geinterpreteerd, H.D raerkt nog op dat hem gebleken is dat de heer
(Philips) in verband met het bezoek van
President Tito aan Philips contact heeft opgenomen met
eri van dosa/
enige gegevens heeft ontvangen.
•"'

^'—

5«

Agenda
H.BVD brengt in herinnering dat hij vanaf dinsdag a.s. tot het eiucl v.-ui
deze week afwezig zal zijn i.v.m. een bezoek aan Parijs en
van een NATO-bijeenkomst in Brusselo

2? oktober

1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 28 oktober

1970

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

1.

Gesprek met Burgemeester Platteel
H.D had gieteren een gesprek met de Burgemeester van Hilversum, de heer
Platteel en de CvP
over de kwestie van de beveiliging van het
omroepbedrijf. Hij heeft de aandacht gevestigd op het bestaan van het rapport
van de Commissie
, dat bepaalde aanbevelingen doet voor buitengewone omstandigheden en dat bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk berust.
Voorts kwam de vraag naar voren of de BVD niet lets zou moeten doen t.a.v.
"kwalijke elementen" bij de omroepen. H.D heeft gesteld dat dit alleen mogelijk is voorzover het statuut van de BVD dit toestaat.
Verwezen wordt verder naar het verslag dat H.D van deze bespreking zal
maken.

2.

Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer
De Tweede Kamer heeft gisteren de wet aangenomen met als tegenstemmers
PvdA_, PPR, PSP en CPN. De PvdA etemde tegen omdat het amendernent van de heer
Franssen om de voorzitter in te lichten omtrent de bijzondere last werd afgestemd.
De verwachting bestaat dat de Eerste Kamer het wetsontwerp binnen niet al te
lange tijd in behandeling zal nemen. Minister Polak heeft de voorzitter van
de Eerste Kamer enige tijd terug al kenbaar gemaakt, dat hij bij aanneming var
het ontwerp in de Tweede Kamer een behandeling in de Eerste Kamer voor de verkiezingen op prijs zou stellen.

3.

Gesprek met de Minister
HK vertelt het e.e.a. over het gesprek van H.BVD met de Minister maandag jl..
De Minister betuigde insteciming met onze zienswijze, dat een verdergaaride
greep van de Minister-President op de inlichtingendiensten dan voorzien in
net, ontwerp-KB niet wenselijk is. Hij wilde hierover heden met de MinisterPresident spreken. Op verzoek van de Minister heeft HK hem in verband hiermede een korte notitie voorgelegd.

4»

Verzoek van Justitie
Mr.
van Justitie-die o.ra. bemoeienis heeft met naturalisatie en wegneming van staatloosheid, vroeg HK of wij enige gegevens ter beschikking
hebben omtrent de Jan Hartman-stichting, die vanwege een geplande bijeenkomst
in Donderen vorige week in de publiciteit kwam. Van belang voor Justitie in
verband met de begrotingsbehandeling volgende week is te weten of de stichting een politiek doel nastreeft. HK gaf e.e.a. door aan BV.
Gisterenavond werd aan de kwestie van het rechtsextremisme ook aandacht geechonken in een uitzending van de AVRO-rubriek Televizier,,
— 2 —

— 2 —

5.

Mr.Einthoven
HK had gisteren een gesprek met Mr.Einthoven i.v.m. diens verzoek aan H.BVD
om be.-schikbaarstelling. van irateriaal, dat gebruikt kan v/orden voor een door
Readers Digest uit te geven boek over de KGB. Mr.Einthoven treedt als
consultent voor Readers Digest op.
HK overhandigde hem een voor publicatie geschikt gemaakte door de afdeling C
opgestelde versie van net Ikoon-verhaal en gaf hem tevens inzage van een
C-sainenvatting oratrent de Sperwer-zaak.
In nader overleg met PH.BVD werd een B-bijdrage, gezien de mogelijke implicaties die publicatie met zich kan brengen, achtergehouden.

6,

Perscontacten
De heer
van net Algemeen Dagblad heeft op de afgesproken wijze gebruik gemaakt van een aantal gegevens die HK hem op 20-10-1970 verstrekte
oratrent de bewegingen in Nederland die er niet voor terugschrikken om van
net middel geweld gebruik te maken. Het betreffende artikel verscheen in het
Algemeen Dagblad van zaterdag 2k oktober jl.. Het werd in de persselectie
opgenomen»
Vrijdag JQ oktober heeft HK een off the record gesprek met de heer
van de Gelderlander Pers, die een algeineen artikel over de BVD wil schrijven.
Op verzoek van de heer
, voorzitter van de Buitenlandse Persverenigin,
heeft HK met deze 5 november een gesprek over de kwestie Cairo.
H.BVD ontving een schriftelijk vertoek van Drs.
, redacteur van
NRC-Handelsblad om een interview.
Minister Beernink verklaarde hiertegen geen bezwaar te hebben.
HK heeft Drs.
laten weten dat zijn verzoek nader zal worden bezien aan de hand van door hem in te dienen vraagpunten voor het gesprek.

7«

Beveiliging Ministerraad en Kabinet Minister-President
H.TD nam gisteren, samen met de heer
van de afdeling D, en de heer
van Algemene Zaken, de situatie van de Treves-zaal en de a.s. werkkamer van de Minister-President op het Binnenhof in ogenschouw. Een afdoende
beveiliging van deze plaatsen wordt onmogelijk geacht. PH.BVD verzoekt H.D
een samenvattend rapport over deze situatie gereed te maken. Dit in verband
met het verzoek dat de Minister-President aan H.BVD enige tijd terug teraake
van de beveiligingsmogelijkhedendeed,

8.

Personeel
PH.BVD deelt mede dat er enige beroering onder jongere medewerkers is in verband met de toekenning van periodieken, die de bedoeling hadden om tot zekere
gelijktrekkingen i.v.m. vroeger genoten opleidingen te komen. Verder heeft
hij geconstateerd dat er onder de jongere medewerkers niet-academici nog
onduidelijkheid bestaat t.a.v. de vraag of zi.i t.z.t. hoofdambtenaar kunnen
worden. PH.BVD zal binnenkort over deze kwesties een gesprek met een aantal
jongere medewerkers hebben.

9«

Gentrale meld- of commandokamer
Er bestaat aanleiding om terug te koinen op deze aangelegenheid die
25 September jl. in Aurora besproken word. Toen bestond het gevoelen dat aan
een dergelijke meld- of commandokamer in bijzondere eituaties geen behoefte
bestond. Een aanbeveling daartoe was gedaan in een rapport van KCP.
Besloten wordt nu dat vertegenwoordigers van de afdelingen B en C, H.TD en
H.FID de kwestie zullen bezion»

28-10-1970*

AUJ'iORA

OCHTSNDBESPRJJKING op vrijdag 30 oktober 1970
Aanwezig: PH.BVD - BV. - H.C - H.D - PH.E - KEB/B - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1,

Samenwerking Vrijheidsschool Amsterdam en Ambonnezen
H.C meldt dat door de Vrijheidsschool Amsterdam pamfletten werden uitgegeven
i.v.m. de demonstratee a.s. zaterdag ten behoeve van de Arabonnese zaak.

2.

Bomalarm
Hedennacht is bij de centrale meldkamer van de Haagse Politie een telefoniRCho
mededeling van een onbekende binnengekornen, waarin werd aangekondigti dat
hedenmorgen te 11.00 uur een bomaanslag zou plaatsvinden t.a.v. net gebouw
van de PVD of de BVD. In verband hiermede zijn bijzondere controlee hedennachi.
rondom het gebouw uitgevoerd en is het beveiligingskorps verder bijzonder
attent.

^
"~

' 3.

Chantage t.a.v. BIPM
H.D heeft zich beziggehouden met een chantagepoging t.a.v. De Bataafse, die
een schriftelijke dreigement ontving dat aanslagen op de Shell tankervloot
zouden plaatsvinden wanneer niet voor een bepaalde tijd een bedrag aan
diamanten zou worden ter beschikking gesteld. Van de zijde van het concern
verzocht men one om informatie wat technisch op ditterrein mogelijk is,
Hiertoe werd roedewerking gevraagd van de Overste
van de Hariri die
hieraan op ons verzoek
op bijzonder vlotte wijze gevolg gaf. Giateren vonft
een gecprek plaats van Overste
vergezeld van een radio- en
mijnenexpert van de Marine met de heer
van de Bataafse.

k.
/• ,
"^

H.TD vertelt het e.e.a. over het bezoek dat de directeur Technische Zakou
van
ons gisteren bracht. Hij bracht ook een bezoek aan de Fotosectie.

PH.BVD. meldt het overlijden van het Hoofd van
, hetgeen plaato vond
tijdens de Nato-bijeenkomnt te Brussel, waarbij ook H.BVD aanv/ezig was.
(Melding over overlijden onjuist.
in zodanige |g|s^a
6.
Verzoek van Justitie (Aurora dd. 28-10-1970, punt
Op grond van infor:r.atie door de afdeling B ter beschikking gesteld, liet HK
van Justitie weten dat ons geen gegevens t^r beschikkinj sta-in dat de
Jan Hartmanstichting een politiek doel nastreeft. Mr.
zcu dxt en enige
aanvullende gegevens door HK verstrekt doorgeven aan de S.G. van Justitie
Dr..
7.

Vragen Eerste Kamerlid Van Wijk
N.a.v. een artikeltje in Vrij Nederland betre-ffeiide het antivonrd van burtfomeester Samkalden op de vragen van de heer Hicthof over de k'.vestie Cairo
vond de heer Van Wijk, Eerste Kamerlid van de PSP, aanleiding om de Miuis-ueri:
van Justitie en van Binnenlandse Zaken vragori te eteiieii, o.ntrent c5e vatitlcFT
ging in het vertrouwelijk KB van de verhouding tussen Pol.itie en BVD. V^rdcr
wil hij weten of een zodanig vertrouweli jk K3 -.vel verpuigb&ar is inc?t rat, o
van het Europees Verdrag.
30-10-1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKIMG op maandag 2 novernber

1970

Aanwezig: H.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.KE3 - H,TD - HK
Afwezig": PH.BVD

1.

Special Committee
H.BVD vertelt het e.e.a. over de Nato-bijeenkomst van vorige week, die
onder nogal dramatische omstandigheden plaatsvond. Te elfder ure bleek de
voorzitter,
, die functie om gezondheidsredenen niet te
kunnen uitoefenen. Hij heeft inntiddels uit zijn functie bij
ontslag
gekregen. De vergadering werd nu voorgezeten door het Hoofd van de Sngelise
delegatie
.
Verder heeft de heer
, het Hoofd van
, na een cock tax.':
die op de vooravond van de vergadering werd gehoudeh, een beroerte gekregen. Pas de volgende dag v/erd hij in zeer slechte toestand in fcijn hotelkamer aangetroffen, v/aarop hij naar een ziekenhuis v/erd vervoerd. De karis
dat hij uit de toestand van bewusteloosheid waarin ,hij nog steads verkeert
zal kunnen worden opgewekt, is vrijwel nihil.

2.

Beaoek aan Parijs
H.BVD bracht dinsdag 27 oktober jl. een bexoek aan
. Generaal
vertelde hem enige bi jaonderheden over de pernoon van Kijn opvo3.^o;v ,
de heer
. Bij
hebben enige mutatioc platxiiitfavonden.
De heer
is opvolger geworden van de "B-kant", dio tot voer kort floor
de heer
werd geleid. De heer
van de "A,-kant", die tevens
plv. hoofd van de Dienst was,^i« om gezondhoidsredenen taruggetreden*
H.BVD werd op de hoogte gesteld van het feit dat een Tsjechische defector
zich bij
heeft gemeld. Nadere gegevens hieromtrent, die ook vcyr
one land van belang zijn, worden ons toegezonden,
PK.C legt verband tussen deze raededeling en het feit dat een Tsjechische
emigrant in Nederland woonachtig bij een bezoek onlangb aan Parijs door d--Franse dienst werd gehoord.

**/

J>,

Vri jhei dgschool en Ambonnezen
PH.C deelt tnede dat aan de demonstratie vorige week zaterdag in Amsterdam
gehouden ca. 600 personen dselnamen. Hieronder waren jQO Suid-Molukkeru.
Er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan. Er befctaan plannen ci:,
over k weken in Amsterdam wear een dergelijke deraonstratie t» houden.
Voorts willen de Zuid-Molukkers op 15 december, de dag van. de tereebi:sitting i.v.m. de overval op de ambtswoning van de Indoncsische ambassadeur,
in Den Haag een vergadering houden.

kt

Kabouters
In de Kabouter-beweging, zo
agressievere anarchistische
Offensie geeft een blad uit
staat van do tneer agreesief

2-11-1970

meldt E.B, treden verschijnselen van een
opstelling aan de dag, Het zgn. Miiiii:teri e vi.~
"De Kabouter-Kolonel" geheten, dat onder io--.f-'..:u
ingestelde
en
,

AURORA

OCHTENDBESPHEKIHG op woeasdag *f november

1970

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

1.

NSR
H.BVD geeft informatie oratrent recente ontwikkelingen in de NSR, die sullen
uitlopen op een overlijden van deze instelling.

2.
H»BVD verzoekt H.KEB een concept voor ecn brief ten afccheid aan de heer
op te stellen.
3»

Gesprek met

Minister-President

H.BVD had 3 november een gesprek met de Minister-President, met wie hi.i o.m.
van gedachten wisselde omtrent het nieuwe ontwerp-KB« Bit in verband. raet de
kortgeleden door de Minister-President via adtniraal
geuite wens tot het
hebben van een grotere greep op de politieke inlichtingendiensten, waarover
ook al met Minister Beernink werd gesproken.
't.

Arabische activiteiten t.a.v. de tankervloqt (zie ook Aurora dd. 30-3. O, p. }')
Gewag wordt gemaakt van waarschi jnli jk uit Engelse bronnen afkomatige be rich
ten in de pers, waarin or op wordt gewezen dat Arabische terrorieten het vco.:
nemen zouden hebben acties t.a.v. de tankervloot te ontwikkelen.

5»

Gesprek met Drs. E. van Thiqn
H.BVD werd benaderd door de heer Van Thijn, Tweede Karaerlid P.v.d.A,, voorv.i
ter fractie PvdA Geraeenteraad Amsterdam, die het voornemen had vra^on te r.-.-i•'•
leji aan de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van rnededeiinrx''-*
hem gedaan door de heer
. Deae vroegere Joegoslaaf , dio eni-je .j--..r.--:
terug tot Nederlander v/erd genaturaliseerd, toonde zich verontwaardi^d ovf.-v
publiciteit gegeven aan zijn aanhouding terzake van verdenkin^ van clief si:.;/.l
doer de Amsterdamse politic.
Drs. Den Uyl adviseerde de heer Van Thijn alvorenc vragen tc gaan
contact op te nemen me£ H.BVD, hetgeen H.BVD gezien het feit dat zo'n kn
altijd onaangename publioiteit net zich bren^t bijzonder plezierig vond.
HK zal de kwestie nader in ogenschouw

6.
Er is nog steeds geen opheldering over de vraag of
artoe 2-3.3. over
de post van een vertefjemvoordiger in Den Haag te handhaven.

4-11-1970.

AURORA

OCHTEHDB£SPBEKIriG_o^ maanda;-- 9 novemb&r 197Q
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - II.KEB - H.TD - HK
Afwezig :

1.

Bijeehkomst ciet Hoofdcommissarissen
H.BVD vertelt het e.e.a. over het programma vastger>teld voor de bijeenkomst
met de Hoofdcommissarissen a.s. donderdag 12 november. Hij verzoekt PH.BVD
des raiddags op die dag het CVIN waar te nemen, daar de aamvezigheid van H.B
bij de bijeenkomst gewenst is i.v.m. de door KCP te houden inleiding over
politieke sabotage. BFA, de heer Blom, is door ziiekte verhinderd deze inleiding
te houden.

2.

Defensie Studie Centrum
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden uiterlijk 1 december bij HK op te geven of
en zo ja welke medewerkers van hun afdeling zij voor deelneming aan de 2jie
cursus (11 januari t/m 5 februari 1971) in aanmerking willen brengen.

Door de heer
werd in een gesprek vrijdagavond met H.BVD, H.B en H.C
de vraag geopperd of er belangctelling zou bestaan voor het door jongere BVDmedewerkers in de V.S. laten volgen van een cursus. De heer
zal zich
nader orienteren en daarbij ook bezien of evenals in 195$ bepaalcle vervoersfaciliteiten kunnen worden verkregen.
t

Centrale meld- of commandokamer (zie ook Aurora dd. 28-10-1970, punt 9)
H.BVD informeert naar de stand van zaken. PH.BVD verv/ijst hem naar het bespro
kene in de Aurora-vergadering hierboven aangehaald.
Automat isering
H.BVD acht de vrijdag gehouden excursie naar de IBM bijzonder \vaardevol.
PH.BVD zal zich omtrent hetgeen daarbij naar voren kwarn bij H.AG.D nader
orienteren.

6..
Vrijdag 6 noveraber werd te 17.30 uur een telegram ontvangen betreffende te vcrwachten acties van de 1 Mei-groep. De in aanmerking komende instanties, zo
meldt H.B, werden hierontrent geSlnformeerd.
?•

Comite 'rVaakzaamheid Volkstelling
H.B wijst op achtergrondactiviteiten van de heer
on sabotage-acties t.a.v. de volkstelling te realiseren.

8.

ten doel hebbende

Vuurwapen- en explosicvcnoverzicht
H.E meldt dat een gesprek werd gevoerd met de heer
wapenregistratie bij 0.0. B. ( Justitie) .

, Hoofd van de Vuur-

H.E aai
een E IX-medewerker verzoeken na te gaan wat bij 0.0. B. bekend is omtrent v«rmiBsingen van explosieven in de laatste drie jaren.
- 2 -

— 2 —

Morgen wordt ons een kort besoek gebracht door de Chef Buitenlandse Verbindingen van
, de he.er
. Deze komt spreken over de mogeli jkheici van het
tot stand brengen van een telexverbinding. H.BVD ontvangt hem te 10.00 uur. Er
wordt ook een korte ontraoeting met H.B en H.C gearrangeerd.

10.
PH.BVD vertelt het e.e.a. over zijn bezoek afgelopen week aan
zal daarover een notitie opstellen.
11.

. Hij

HCvP in Apeldoorn
H.BVD deelt mede dat Apeldoorn een Hoofdcommissariaat van Politie is geworden.
Hij verzoekt de afdelingshoofden in nun correspondentie met de heer
hierraee rekening te houden.

12.

Perscontacten
HK had 5 november een gesprek met de heer
landse Persvereniging, over de kwestie

, voorzitter van de Buiten, dat plezierig verliep.

Vrijdag 6 noveraber had hij een ontraoeting met de heer
, die een algemeen artikeltje over de BVD had gemaakt, hetgeen in dit gesprek van enige
aanvullingen en correcties werd voorzien. Het zal binnenkort in de Gelderlander
Pers verschijnen.
IJ.

Begroting Binnenlandse Zaken
HK en K/D waren aanwezig bij de begrotingsbehandeling. De BVD kwam hierbij
niet ter sprake. K/D bood de Minister hulp bij het beantwoorden van een vraag
van de heer Kronenburg over communistische infiltraties. HK deed hetzelfde
i.v.ra. vragen van de heren Gortzak en Van 't Schip, respectievelijk over de
verklaringen omtrent het gedrag i.v.m. de werving van overheidspersoneel on
omtrent het niet aanstellen van communisten tot burgemeester. Na de Kamervergadering had HK op k november nog een kort gesprek met Drs. Van Thijn ever de
kwestie
(zie Aurora dd. ^-11-1970, punt 5).

'Lk»

Naturali sat ie
In verband met de per 1-10-1970 gewijzigde procedure inzake verstrekking van
gegevens uit veiligheidsoogpunt voor de beoordeling van naturalisatie-aanvragen
van belang, is de vraag opgekomen hoe moet worden gehandeld met de nog in behandeling zijnde inlichtingenformulieren van voor 1-10-1970 daterend. Met
Justitie werd de afspraak gemaakt dat deze niet aan de P.G.'s zullen worden
teruggezonden, maar rechtstreeks aan het departetnent van Justitie.

9-11-1970.

AURORA

OCHTPJUDBESPftEKIflO op wo en.via.-, 11 november 1970

Aanwezig: H.BVD _ PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KKB - H.TD - UK
Afwezig :

1.

Zuid-Molukkere
PH.BVD maakt melding van Ambonnese zijde te verwachten derr.onstratieve aotiee
op zaterdag 14 november in Assen en op 21 aoveiaber, cameti met de Vrijh:iids~
school, in Amsterdam.

2.

Gesprek met de Minister - Ontwerp KB

H.BVD had satnen met HK op 10 november een gesprek met de .Minister over do
nieuwe verwikkelingen t.a.v. het ontwerp KB. De Minister-President had aan
Admiraal
kenbaar gemaakt bwzvvaren te hebben tepc-n de redact it* van de
artikelen in het KB (gelijk a^n het vroegere artikel 3)1 die de mogelijkh^ici
openen om bepaalde ambtenaren van minister!es of van andere
te belasten met werkzaamheden t.b.v. de inlichtingen- en ve
Hierop steunt zoals bekend de aanwijzing van onze politieverhiricin^on. Ds
Hinister-Pre/sident wilde in de artikelen tot uitdrukking zion gcbrctcht c>»
rtit afhaiikelijk zou dienen te zijn van de instemming van ne pjabtenarer,. irl1;
leek ons niet realiseerbaar.
Nader kvvara toen de gedachte op om tot een sekera categorale vattttelling to
komen en daarna weer om deze vaststelling op te tlro.gen aan de Kaad van Kiri.'v.v
ters, het-geen dan in de betreffeiide artikeleri zou dienen v,e \vorden vasog^lr--;.
De Minister octuigde instemming met de gedachte van H.BVD, dat dit allee r;f;t,
zich brengt dat de BVD grotere beperkingen zal ondervinden.
Nadat het gesprek net de Minister had plaatsgevonden, bleek dat hst crit.V'.:rr--door de Minister-President aan de Secretaris-Generaal van Juetit-ie va« ,;• --?,c-\n en dat bi
bezwaren v/aren gerezen o.m. tegen de tekst van het BVD-HoofdeUik.. In voic^ad
daarraede zal HK hedenmiddag een gesprek hebben met de heren Mr.
en Mr.
, die terzake Minister Polak van advies raoeten dienen.
Het zou namelijk in de bedoeling liggen dat a.s. donderdag over het oiiT.?rrr;>-J
een gesprek plaatsvindt tussen de Minister-President en de Minister? v«n
Binnenlandse Zaken, van Justitie en van Defensie.
De Justitie-bezwaren hebben o.m. betx'ekking op de hanterinr; van het Vi«gri-o
executieve bevoegdheden in one hoofdstuk.
H.BVD herinnert eraan, dat wij na de interne discussie beeDotcn dez*s forn.u"'.«•
ring te handhaven, omdat hij ook in het oude KB voorkwam en vooi-te ord&i: h--t
ons uit politiek oogpunt verstandig leek om het KB alleen op de plaato';.", ':•:
wijzigen waar dit strikt noodzakeli,jk moest worden geacht. Dit lag ook ii; i.:.rlijn van de toezegging van de Minister-President tot openbaarinrUcir.^ van hc-t
in de Kamer gedaan.
H.BVD vraagt HK b i j z i j n gesprek hedenmiddag r.et J u c t i t i e nog eeiifs riuidelij'iv
uiteen te zetten, dat onze houdin?; t.a.v. wijzigingen in het \<£ -In do oerst?:
plaats bepaald wordt door politieke overwegingen en n i e t door juri'Jisobe.
H.BVD zou er geen bezwaar tegen hebben over de materie nog eens een SC^PTM.:!-. ;
hebban met de Secrelrarissen-Genoraal van J u a v - i t i e en van Binr.fmlariJoe Zo;-.--.. v .
teisamen, eventueel in gezelschap van de ."ecrRtaris-Generaal van AJ r-;t;.T«?ri<-:
Zaken.

— 2 —

H.BVD werd het bezoek aangekondigd op 20 november van Generaal
»n
Dr.
. Dezen zouden dan mededeling komen doen over het al of niet handhaven van de
-post in Den Haag. Admiraal
schikte de genoercue datura
niet, zodat het bezoek werd uitgesteld. H.BVD hoopt dat het voor 18 decembcz-,
de datum waarop hij met verlof gaat, kan plaatsvinden.

Met de heer
zijn regelingen getroffen voor het tot stand brc-ngen van.
een telexverbinding. Hiervoor doet H.TD het nodige. H.BVD meent dat het goed
is onze Ambassadeur in Bern te informeren.
De heer
is Hoofd van Kommissariat IV van
en heeft de zorg voor
de buitenlandse verbindingen en de politiecontacten.
H.BVD vernam dat de heer
thans ook fungeert als Hoofd van de MID.
6, Agenda
De Aurora-bespreking van vrijdag a.«. zal ora 8.30 uur aanvar.gen.
H.BVD gaat met wintervacantie van 18 december 1970 tot *f januari 19?1»

11-11-1970.

AURORA

OGHTENDBSSPHEKINa op vrijdag 13 november 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : ——-

Bijeenkomst Hoofdcommissarissen
fl.BVD acht deze bijzonder goed geslaagd. De drie gehouden inleidingen waren
van een goede kwaliteit. De Hoof dcommissarisGen waren bijzonder geboeid over
de gegeven uiteenzetting over het Ambonnezen-probleem. Onzerzijds is de verwachting uitgesproken dat van de zijde van deze groep nog vele moeili jkheden
kunnen \vorden verwacht. H.BVD heeft het voornemen daarover binnenkort Minister
Beer'nink nog eens in te lichten aan de hand van het overzicht dat thans 'door
CT'O wordt samengesteld.
HSR
H.B wijst op publicaties in de bladen betreffende de moeili jkheden in de
Nederlandse Studenten Raad.

H.JS ventijjt de aandncht op een artikel in de Haagsche Courant van 11 noveraber t waarin de op het volkstellingformulier voorkomende vragen zijn afgedrukt.
KLj raGent dat daaronder vragen zijn die door medewerkers van de Dienst niet
k.feli jtc zijn te beantv/oorden. Hij vraagt zich af of terzake geen aanwijboh-ievcn te worden gegeven.

PH.BVD en HK vernamen van de adrairaal
het e.e.a. over de bespreking van
de Minister-President en de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie en
van Defenf-oe, die gisteren over het ontwerp-KB plaatevond. De Ministers zijn
. t:ot de slotsom gekomen dat het KB dient aan te vangen met een Hoofdstuk over
hut college uit de Miuisterraad, \vaarin ook de Minister van Justitie zal wordon opgenoraen. Uit college- zal dan de algeraene problematiek van de inlichtingen- en veiliji-heidsdieriatrsn bezien en bespreken ent<aan deze diensten algemens
richtlijnen geven. Annex Meet de functie van de coordinator worden behandeld.
De Minister van Justitie heeft gesteld dat hij het ontwerp-KB juridisch gezien
3<>en sterk stuk vindt.
HK had woensdug 11 november des middags een gesprek met Mr.
en
Mr.
van Justitie over de Justitie-bezwaren over het Hoofdstuk over
de BVD. Hierorntrent on over onze reactie werd Minister Beernink voor zijn gesprek met de anuora ministers een nctitie op tafel gelegd. HK hoopt dat het
rcofv,'elijk ze.l aijn iets neer concreets te verrierr.en omtrent de uitkomst van het
Ministere-geaorek. Adrairaal
heeft het voornsmen om bij de verdere bespreKingen over hot K3 een verte^enwooraiger van Justitie, godacht v/erd aan
Mr.
, te hetrekken.
(S.G. Dr.
heei't II.BVD laten v/eten dat hij wenst dat ook de juridiach
adviseur vain ona depnrtement , Dr.
, aan de besprekingen zal deelnemon) •
5•

Afdel_inflshoofdenvergadering
Op donderdag 19 noveir:ber vindt te 10.00 uur in da vergadoraaal op de ke eta;r«
een afdelingohoofdenvergadering plaato over perBoneelsaangolegenhe-Jen.

13-11-1970.

AUkOSA

OCHTEKDBESPRJSKING van raaandag 16 november 1970
Aanwezig: PH.BVD - HB - HC - PHD - HE - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

Ontwerp-KB
PH.BVD doet enige mededelingen omtrent de ontwikkelingen rond het
ontwerp-KB die tijdens het weekend hebben plaats gehad. H.BVD en HK
zijn thans bij Minister Beernink voor een gesprek over dit onderwerp.

2.

Albanie
HC vestigt de aandaoht op persberichten waarin gesproken wordt van
het aanknopen van diplomatieke betrekkingen op ambasoadeursniveau
tussen de Beneluxlanden en Albanie. Buitenlandse Zaken heeft onsv
wat dit betreft, geheel in onwctendheid gelaten. HB forengt in her~
innering dat SBP enlole maanden geleden van Buitenlandse Zaken een
studie over Albanie ontving met verzoek daarop commentaar te loveren. Gesproken wordt over de eventuele consequenties van de vestiging van een Albanese Ambassade h.t.l. voor het werk van de afdeliagen B en C. PH.BVD merkt in dit verband op dat de in Parijs geve?tigde Ambassade zich tot dusver weinig actief op inlichtingengnbied
heeft betoond.

3«

EO-diplomatencursua
HE deelt mede dat de inmiddels geeindigde cursus, waaraan dertien
aanstaande diplomaten deelnamen, bevredigend is verlopeii. .He bij:h-agftn VPJI TD en van de fotosectie werden zeer op prijs gesteld en mot
grote interesse gevolgd. Voor zover thans bekend is gee-n der cursisten vooralsnog bestemd voor een standplaats in een contiffiunisti^ch
land.

4.

Nederlandse Delegatie bij de NAVO
PHD deelt mede dat DOB bij de inspectie in Brussel constateerde >\*.'<.
de ultrasonore alarminstallatie van het archief buitcn gobruik vra.-;
gesteld. Het bleek dat raen dit gemakshalve had gedaan. De BVA mov
wie daarover werd gesproken bekende van het bestaan van de»e inatr-.llatie, laat .staan van het uitschakelen daarvan, niots af te weton.

16.11.1970.

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHG op woeasdag 18 no vember 1970
Aariwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezi;j :

1.
Op 3 december a.e. komt bij H.BVD Dr.
op bezoek. Hij komt over de
kwestie van het al of niet continueren van de
-post in Den Haag epreken,
2. Buitenlandse Zaken
Op 2 december a.s. houdt Jhr. Mr.
, tot voor kort
ambassadeur in Moskou, een lezing. H.BVD, H.B, H.C en H.E zulien daarbij
aauwezig zijn.
3.

Nato symposium
H.BVD was vrijdag jl. aanwezig bij een symposium waarop voor het Kabinet en
enige hoge ambtenaren inleidingen v/erden gehouden door de Secretaris-Generaa!
en Generaal
over de toenemende offensieve capaciteit von IfSowjet-strijdkrachten.
H.BVD vertelt daarover het een en ander.
Roemeense militaire attache
De Roemeense regering heeft verzocht een militair attache in Nederlaad te
mogen vestigen. Het kan ook zijn dat in de waarneming van deze post vanx'.it
Parijs wordt voorzien. Buitenlandse Zaken vroeg ons oordeel hierovftr. One
advies zal afv;ijzend zijn. PH.BVD overlegt met H.C omtrent de
van ons standpunt, waaromtrent H.C reeds contact had met de Mil;.
Scientology
De aandacht van de afdeling D is gevestigd op een uit Amerika stammend^ bewe
ging van deze naam, die wil bevorderen in een soort religieuze sfeer dat
•s mensens remmingen in zijn onderbcv/ustzi jn worden weggenoricn. Ben cer^eli il
beweging zou een gevaar kunnen vormen voor de beveiliging, van o\frhoicf.;~cJifc:i "

6.
H.TD meldt dat de relatie met
zeer waardevolle ontwikkelt.

op technisch yebied si»ih tot wen

7. Ontwerp-KB
HK vertelt het e.e.a. over de jongcte verv/ikkelingon. In de vcrgwJi-jrir.;-:
de Commissievan muandag is beKloten dat do leden van de coT.nJ :••;£•:.<=. *
bewerkstelligen dat hun ministers zich over het jon^rstr. ontwerp ui
Op deze wijse nag dan worden gehoopt dat een near concreet r;ef:t-..-"i-:'.' i-u->-.^;i <
ministers kan plaatsvinden dan het gesprek dat donitcrdag 1? r.ov^."i;.-r c'..j'.,,:.
vond. Omtrent het aldaar besprokeue was nl. verwarri'dg cutr.l:uui, Dr.. v..-r/.<:'„•.'
v^n Dr.
• is Dr.
, juridisc'r. ^civi.sour v*'.ii heJ. <'.;;j)'ii-ler;-->r:i;,
nu bij de zaak betrokken. HK aal saraen PKH' hftn hc-t :\i :-.r.-J aceriel^ c'j.-:.:'.:-..MT.::i.ft
opstellen. Omtrent een andere i'cri.iulering van act punt. t;iu-> b vaa o.-i/-,;; !:?•.•.•!•:•
omschrijving in het KB (betreffende
HK overleg met H.B en H.C.
18-11-1970.

o_o vri.-idaf; ?.O november 1970
Aauwazig: H.3VD - IIB - P.HC - HD - KB - H.KJ5B - II. TD - HK
Afwezig : PH.BVD

1.

Onderhandelingen. Benelux — Sovjet Unie
H.BVD ontving door toedoen van Mr.
van Buitcmlandse Z-akon ••.t.nota van de Directie Europe, betrefferule geresen raosilijkhwdon ti.jdens de thans in Moskou plaats vindo.icle onderhancsiinfreti oiatre-rit e«i'
handelsovereenkoiEbt en een juridisch statuut voor de oovjeh Hancsorla
missies in Amsterdam en Brusselt
Het blijkt dat de Belginche leden van do deleg£.tie vo^'i. •coc^ctvsneftv
zijn ten aanzien van de liussische eisen dy.n de Nederlaprise loden.
H.BVD verzocht HC die hed«n in Brussel deelneeint aas?. '-:er. beosprekiju;
van de hoofden C-afdelingen van de Beneluxdieustc-n, bij
aau It
dringen op - of wannaer dit raogelijk is - intervcntiH ^an bun zijat
bij het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2.

H.BVD ontving mededeling van de benoeraing tot Hoofd van
van de heer
, benevens diens curriculum vitas en si.jr;
begroetingsbocdschap.
3.

Bericht over sabotage
Via de Coramissie Burger Luclitvaart ontving HD een vaag bericht om.~
trr-nt de verwachting dat op groto schaal sabotage »ou worden P;I ple<sgd in Noordelijke lariden. Hij heoft daarover een vraag ^ian
geoteld. H.BVD wijst erop dat
oas iets over sabotage ten a--xrzien van het militaire apparaat vroeg. HB zal voor de bcaniwoord:l:ij
daarvan zorgdragen.

4.

Vreemd tele fopnt,|e
HE deelt mede dat het E XHI-piket gisterenavond een telefoor.g.i.-i;;rei
in cntvangst nam van een zek«re
(??) uit Berkel on J?vc;?;,i;-: ;"r
die van de- Dienst bemiddeling voor een gecprek net de Minister .'.".»:
Justitie eiste. In onderling overleg tussen !I3 en H13 wortlt de ardr-o
ning daarvan gere-jeld.

5•

Criainelb Ir.lichtinften Di^nst
HB brengt in herinnoring d& plrinnen aan Juntitie--zi,iae cm t« rftrahc
tot de installing van een 'Jrira.in.elfe Inlichtinjjeu Dien^t, }i!en c.or-.r.is
sie onder leiding van. de P.O. Leeuwai-den studeert hierop. Mer;. hc^f'o
een rapport uitgebracht waarin een gewestelijke opset ^c.r:it f>.»i\fcc-volen met aln aentraal orgaan de Ondsrafdeling O.B. va;i Jiurti^ic. 11;3
heeft kenbaar geniaakt In prinoipe geen bezwaar tegen een C111 ts h-;li
ben. Hij h&eft g^ateld aa.t An kwestie van de taakafbakenir-.g ir.ot cK-j
BVD in ondt;::.'liii2 overleg raost -warden geregeld. Vooi'.n.J;iopor.u-i oy ecen ander is een speciale co-arniscie geforneerd voor har, rl^^onbr-Mjc:-

"' "
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van gegevens betreffende ev^ntitele criminele acties van Anibonrie::a
zijde» Daarin heeft CFO voor onze Dienst sitting. Mogelijk wordt met
deze commissie ervaring opgedaan omtrent de vragen van taakafbakening met de- BVD, die zich t.z.t. bij de formatie van da GID zullen
voordoen.

6.
H,BVD doet mededeling van een met de
-vertegenwoordiging
- naar aanleiding van het aangekondigde bezoek van Dr.
L - gerezen meningsverschillen oratrent de betekenis van de relatie tuasen
onze beide diensten. HE raeldt dat de "-vertegenwoordiger bij hera
naar de verblijfplaats van de heer
informcerde,
7.

Kamercommissie
Dints dagavond 2*t novembor te 20 uur vindt een bijeenkomst van de
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensteu plaate. Be
Commissie wi3. spreken over het rapport van do Coraaiissie—
(veillf;heidsonderzoekun vortrouwensfuncties) de.t zij dezer dagen ontving
en omtrent aantallen en aard van bijzondt=re lastgevingen voor afluisteracties. H.BVD heeft de Minister in overweging gegeven in verband met vroegere toezeggingen aan de Commissie iets over de Ambonnezen-kwestie te vertellen.
Voorbespreking met Minister op 2k noveraber te 9.30 uur.

8.

PerBcontacten
HK had maahdag 16 november een gesprek op de bekende voorwaarden mo I
de heer
van Elseviers iVeekblad over het veiligheid.sond..rzoek en Beschikking Antecedentenonderzoeken.
Hij werd gisteren opgebeld door de heer
van de Volkskrar>t i?ie
trachtte nadere informaties te krijgen omtrent een ANP-tc?.exbftrS ch'5:
over de overgang van de BID per 1.1.1971 van Algemene Saken naar
Defensie. Dit bericht houdt verband met een ontwerp tct wijzigijt.j
van de begroting van Algemene Zaken ten aanzien waarvan onEorirr.jc'«
gehoopt was dat dit nog niet zou worden gepubliceerd.

9.

Agenda H.BVD
25-ll-'?0
26-11-'70

27-11-'70

des morgens gesprek met Minister Bakker (V>*rkeer en
Waterstaat)
10.00 uur P.G.-vergadering. Verzoek van H.BVD aan de atdelingshoofden om tijdig nun bijdragen hiervoor te mogcn
ontvangen«
In Brussel vergadering Hoofden Beneluxdisnsten.

20 november 1970.
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OCHTjSNDBiSoPRSKING van maandag 23 november 19?0

.uviwazig: H.BVD - PH.BVD - HB - HO - HD - HE - H.KEB - H.TB - HK

Afweaig : v-—•

1.

Onderhandelingen Benelux - Sovjet Unie (zie Aux*ora 20.11 pnt. 1)
De heer
van
bleek toen IIC hem hiernaar vrijdag jl. vroeg,
geen wetenschap te hebben over het verloop van de onderhandelingen
betreffende de handelsovereenkomst enz.. Hij zou zich orienteren bij
de heer
vau hot Belgische Ministerie van Buiter.landse Za~
ken en bij deze zo mogelijk de bezwaren van
deponeren.

2.

Bericht over sabotage (zie Aurora 20,11 pnt. 3)
HD ontving van
iets raeer gedetailleerde gegevens over het sabotagebericht, hierop neerkoraende dat er plannen zouden bestaan tot het
kapen van Amerikaanse (PanAm) vliegtuigen, vertrekkende van vliegvelden in Noordelijke landen. HD vesbigt er de aandacht op dat de afd. D,
ora verwarring in de berichtgeving te voorkomen, soortgelijke berichten
al.leen doorgeeft aan de Dienst Luchtvaart R.P., die op zijn beurt andere instanties informeert.

3»

Kaaercoramissie.

;,/-

II.BVD brengt naar voren dat hij er weinig voor vo«lt in ds a.s. bijeen.'
koiast van de Kamercoramissie in het Karaergebouw zulke gevoslige zakeu
als afluicteracties te gaan bespreken.
*+,

Commissie van Advies veiligheidsonderzoeken.
HD vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn dat H.BVD bij gelegeubeirt eena een gesprek heeft met de voorzitter Prof. Van der Hoeven en
laden van deze Commissie. H.BVD acht het beter een gesprek over de
Dienst in verband met de Beschikking Antecedentenonderzoeken te hebben
wanneer zich een geval roordoet waarover de Commissie advies tuoet uitbrengen. HK wijst erop dat de Minister mogelijk binnenkort de Comraissie zal installeren. Bij die gelegenheid zou H.BVD dan met de Coramissie kunnon kennismaken. HK verleende onlangs endge hulp aan mej.
van OPZ, die bezig was een toespraakje van de Minister voor eeu derge~
lijke installatie-bijeenkomst voor te bereiden.

5.

Onfcwerp-KB.
II.BVD vex'telt het een an-atider over de r^actie van da Minister op h?t
ont?/erp-KB. In een brief aan de Minister-President heeft hij staatsrechtelijke beauraren geuit tegen de taak van de ministeriele commissds,
zoals die daarin ten aansien van de inliohtingendienst buitenlaad was
oinschreven. Voorts heeft de Minister een suggestie gedaan tot een andfsre redactie van hot hxiidige art, 3t betreffendo de insehakeling v,-an do
politie. Hini3ter Polak heeft soortgelijke bezwarsn als door onae Minister geuit. Ook Defensie is hst/"met de gsdoelde verautwoorcaijkhoicl
van de H.P. en de Minister van Cefatisie eens.. Bu21a hoeft hetzclfde
verklaard.

6.

H.BVD maakt enige oi>i!!erkingen op het panorama aan hat adrea var KB -j»i
HC.
2^.11.1970.

-.

/"niet
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OCHTENDBESPRSKING van woensdag2p november

1970

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig ? —-

1.

Militaire attache's.
HC vernam van de voor zover ons bekend per 1.12.1970 tot kolonel beyorderde heer
, dat de HID in principe wel prijs stelt op het hebben van militair attache's in comraunistische landen, maar dat financiele redenen er de oorzaak van zijn dat handhaving van deze posten in
beschouwiag moet warden genomen.

2.

Joint ventures.

-—

Vernomen werd dat een ambtenaar van de BEB van het Ministerie van Economische Zaken overweegt ontslag te nemen omdat hij het aanbod heeft
gekregen directeur te worden van een geraeenschappelijk Nederland-Poolse N.V., die_in Nederland zal gaan werken. Hij zou ook contacten met
de Hongaren/over de oprichting van een Hongaars-Nederlandse N.V..
H.BVD beveelt HC aan dit op het geeigende niveau bij Econoraische Zaken
op tafel te brengen.

/ habben

3.

_

Ontwerp-KB«
Dinsdagmiddag 2k november heeft een bespreking plaatsgevonden van de
Minister-President en de Ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en
Defensie over het ontwerp-KB, waarbij in beschouwing warden genomen de
opmerkingen en amendementen die door de verschillende ministers zijn
gemaakt. Minister Beernink heeft erin toegestemd van het door ons voorgestelde nieuwe artikel betreffende het door andere instanties verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de BVD te laten vallon het eerste lid, luidende:
"Onze betrokken ministers kunnen op verzoek van Binnenlandse Zaken
"ambtenaren van Rijkspolitie en andere ambtenaren belast met de grens"bewaking aanwijzen voor het in nauw en voortdurend overlog met het
"Hoofd van de BVD verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze
. "Dienst".
Voorts is de Minister ermede accoord gegaan in het 2e artikel-lid te
laten vallen de bepaling:
"Zij (de burgemeesters) wijzen daartoe in overeenstemming met de Minis"ter van Binnenlandse Zaken ambtenaren van Gemeentepolitie .aan voor
"het in nauw en voortdurend over-leg met het Hoofd van de BVD verrich"ten van werkzaamheden ten behoeve van de Dienst"*
Van het gehele door ons voorgestelde artikel blijft dus slechts over:
"De burgemeesters in gemeenten met gemeentepolitie verlenen raedewer"king aan de uitvoering van dit bealuit, voorzover het de taak van de
"Binnenlandse Veiligheidsdienst aangaat".
H.BVD en HK hebben na de Karaercoraraissie-vergadering van dinsdagavond
de Minister hun bezwaren omtrent het weglaten van de vermelde bepalingen uiteengezet. Dit zal echter niet veel baten, aangezien het ontwerp-KB in de nieuwe vorra yrijdag a.s. in de Ministerraad wordt besproken en de Minister moeilijk op de bereikte overeenstemming kan terug_ 2 -
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koraen. Hoewel H.BVD een en ander bijzonder vervelend acht, vindt hij
geen aanleiding om een en andere te dramatisch op te neraen. tfij zullen
moeten zien in de praktijk oplossingen te vinden.
Kainercommissie-vergadering.
De Kamercommissie-vergadering van dinsdagavond verliep in een wat geprikkelde sfeer aan de kant van de leden van de comraissie. Er was een
duidelijke ontstemming merkbaar over het feit dat de Minister-President
een KB heeft afgekondigd waarin de begrotingspost van de BID van Algemene Zaken naar Defensie wordt overgeheveld. Namens de Minister-President kon Minister Beernink zeggen, dat het ontwerp-KB begin december
met de commissie zal worden besproken,
Wat de afluisterkwestie aangaat is volstaan met het overleggen van een
korte notitie over de gevallen. De Minister heeft gezegd daarover niet
te willen spreken, aangezien er geen zekerheid bestaat dat het Kamergebottw een veilige plaats daarvoor is. In een volgende bijeenkomst in one
gebouw zal op de zaak worden teruggekoraen.
Verder werd gesproken over het rapport van de Commissie Veiligheidsonderzoeken Rijksoverheid, waarover Drs. Den Uyl een aantal critische opmerkingen had. De Minister heeft mededeling gedaan omtrent de situatie
van da Zuid-Molukkers en de bedreigingen die van die zijde te verwachten zijn. H.BVD deed daarover aanvullende mededelingen. Ter sprake kwarn
ook een oud klachtgeval, nl. dat van Ir. Wilraan.
Na de vergadering maakte H.BVD een afspraak met Drs. Den Uyl voor woensdag 2 december te 10.30 uur,
Geweldpleging - terrorisme.
H.BVD vraag zich af of de ooordinatie van zaken hierop betrekking hebbende wel voldoende in de ^ienst tot zijn recht komt. Dit mede gezien
het feit dat de verantwoordelijkheden in verband met de hoek van waaruit de geweldpleging kan plaatsvinden verdeeld ligt over de afdelingen
B (BFA) en C (CFG) en D en dat voorts hiermee ook bemoeienis hebben de
ACD en KEB wat de uitwisseling met de buitenlandse diensten aangaat*
In concreto is deze vraag bij H.BVD opgekomen naar aanleiding van de
bespreking die hij op 1? September in Parijs over het onderwerp "Le
terrorisme et la violence" voerde, Hij zou gaarne willen weten in hoevcrre actie is genomen ten aanzien van gegevens en mededeliugen in dese
bijeenkomst naar voren gebracht. Hierover ontstaat een uitgebreid gesprek, waarbij als belangrijkste elementen naar voren komen
a, dat in de huidige situatie het verkrijgen van inlichtingen omtrent
te verwachten gewelddaden en de rapportage daaromtrent tot de eerste
prioriteit van de Dienst behoort te worden gerekend;
bo dat dit uiteraard niet inhoudt dat wij ten aanzien van de autoriteiten garanties kunnen geven dat wij altijd op de hoogte zijn van alle
ontwikkelingen en voornemens op dit terrein;
c. dat de Dienst in een ernstige situatie van onderbezetting verkeert
in verband met overbelasting en in verband met ziekte, waarbij grote
wissels op het personeel worden getrokken, hetgeen echter niet wegneerat dat wij op dit gebied het maximaal mogelijke moeten doen;
d. dat er door een zo goed mogelijke coordinatie en samenwerk5.ng zowel
op het niveau van de afdelingleidingen als op het werkniveau, ge-
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tracht moei; worden voorbdurend sea totaaloverzicht te behouden. Het
mag niet gebeuren dat acht&raf gegevene naar voren koraen die, waren
a5.j eerder in beschouwin;? yenomon, tot bepaalde waarschuwingen hadden
kunnen leiden.
H.BVD heeft nog even overwogen of het mogelijk zou zijn door een organisatorische vooraieuing een dergelijke coordinatie te realiseren. Hij
wil zich hierop nog nader bezinnen. PH.BVD doet de suggestie binnenkoi-t een bespreking te beleggen met Hoofdcommissarissen en Coramissarissen van Gem«entepolitie ora overleg te plegen over het doormelden van
berichten van ons aan de politic in verband met het feit dat deze vaelal een vaag karakter hebben en deze functionarissen dan in het ongewisse verkeren wat voor raaatregelen zij daaraan raoeten verbinden.

26 noveraber 1970.

AURORA

OCHTENDrSESPaEKT.N.l op vrijdaft 2? november

1970

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

1.

Ontvoering ambassadeur
H.B maakt melding van een bericht dat in de kring van een aantal
Spaanse comraunisten hedenavond in Barcelona zou worden gesproken over
plannen tot ontvoering van een Spaanse ambassadeur.

2.

DPO
H.D wijst op de raoeilijke positie die ten gevolge van ziekte ontstaan
is in de sectie DPO. Hij heei't dit aan H.PZ kenbaar gomaakt, die er
raaandag a.s. bij PH.BVD op zal terugkoraen.

3.

Fornru 1 isr veiligheidsonderzoelc
H.D ranakt bezwaren kenbaar tegen de beslissing van de SecretarisGencras.1 die in het vrager.formulier het woord "comrauniGtische" bij de
vraag orntrent verblijf in en reizen naar het buitenland heeft geschrapt.
Hij zond hierover esn nota aan H.BVD.

k.

Vliegverkeer
H.L deelt het e.e.a. mede over inlichtingen die hij van de KLM kreeg
betruffende manifesten e.d. omtrent vliegreizigers.

5.

Persoonlijke

levenssfeer

Onze vrcegere
reedewerker
van de Bedrijfebeveiliglng PIT informeerde bij TDA naar de stand van zaken van de Privacy-wetgeving. TDA
verwees hern hiervoor naar HK. TDA krecg de indruk dat op de achtsrgrond
van deze vraag stond het streven van de heer
on bemoeienis te
hebben met veiligheidsonderzoeken van PTT-personeel die in bljzondere
sectoren werkzaarn zijn.

2? november 1970.

OGHTENDBL'SPREKIKG op rcaandag 30 novernb&r 1<//0
PH. BVD
!
reziig: H.BVD ^ H.B - H.C - H.D - H.^ - H.KEB -• TDA - HK
Aiffezig :

1.

Zuid-Molukkers
Er wordt even gesproken over de deraonstratie van Zuid-Molukkers en figuren va:t de
Vri jheidsschool afgelopen zaterdag in Amsterdam, waarbij enige ongereg&ldhyjr;/..
plaatsvonden.

2.

Rode Jeugd
H.B vestigt de aandacht op het een dezer dagen uitgekomen nr. 2 van flit blzui, wfvi •"
is opgenomen een uittreksel uit het "Mini-handboek voor de utadsguerrilla" van
Carlos Marighello. Hierop zal de aandacht worden gevestigd van de Minister VLIM
Binnenlandse Zaken, van Justitie, van de D.G. van Politic en van 0.0. er> V. er. v^
de P.G.'s.

3. Ontwerp-KB
*^ ^- HK heeft vrijdag jl. deelgenoraen aar: een bespreking met Hr.
en
Mr.
betreffende een nota van toelichting bij het ontwerp-Kl], die /not
grote speed bij Algemene Zaken was opgesteld en die in de vri jdagmid'isig plaatr.vindende vergadering van de Ministerraad evenals het ontwerp-KB aan de orde zou
komen.
^ • Forinulier yeiliGheidsonderzoek
H.BVD geyft een uiteenzetting omtrent Ae politieke overwegingen die een rol horbc
jrespeeld toen hij met de S.G. Dr.
tot de conclusie kv/an d.at het aanbe7rl:.i-verdiende het woord "communistische" bij vragen in het fornsulier omtrent v^rbli ;•/.'
in sn reiser, r.aar het buitenland te schrappen.

In de P. G. -vergadering werd gesproken over de eituatie op Scbiphol. H.BVD f-r>.f u3 L,
zijn mcning dat mogelijke controle-maatregelen op zich beaien niet 2,0 efi'oct.ief
nogen blijken, maar dat het feit van controles een sterke preventieve werking hfr^.
t.a.v. acties van Arabische terroristen.

6.
K.BVD ontving een dankbrief van mevrouw
en van de heer
i.v..T.. de
condoleance-brief die hij schreef n.a.v. het overlijden van de heer
7.

Benelux
De vrijdag gehouden vergadering van de Benelux- landen had een wat vreeri'i vc
verband houdende met de aanwezij?heid van dhr.
, die een gaed antvocrci jaf c.v
vragen hem uit de bijeenkomst gesteld. Een nota van KJA bswesfi hierbij rror'd?diensten. Na afloop bleek Hoofd
toch nog geen duidelijke positie t.s.v. ^e r
in te nenen8
H.BVD kreeg een aantal gogevens betreffende anti-Portugese oetivit,ei~.t-r- ?.r. Belg.ie
die hij aan H.B ter beschiklcing stelde.

8.
Donderdag 3 december komen Generaal
en Dr.
enige onduidelijkheid i.v.m. de regeling daarvan.
9.

on bezoek. '&r bestast rs.;.

Aurora k december
A.s. vrijdag zal, coals vorige week is medegedepld, g'jcn Auroi'a

.1 december 19700

OCKTKKDBESPRSKINC; op woensda^ 2 dece^ber .1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - TDA - HK
Afwezig i

1.

Gesprek met de Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken
H.BVD had 1 december jl. een geeprek met de S.G. van Buitenlandse Zaken,
Mr.Schiff. Deze decide mede dat de kweetie van de vestiging van een Sov.'jetrussisch consulaat in Rotterdam wordt aangehouden, hetgeen inhoudt dat ciit
voorlopig niet doorgaat. H.BVD heeft gezepd bij gelegenheid gaarne nog eerc
te willen spreken over het ontwerp-KB in verband met de bepaling daarin
omtrent het onderhouden van contacten met buitenlandse inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

2.

Bijeenkomst donor-landen met Indonesie
H.D ontving een mededeling dat in de week van 1^ tot 21 deceiaber in Rotterdam
een bijeenkomst plaatcvindt van de zgn. donor-landen met 6 Indor^eische anbassadeurs in dezelfde v/eek van het proces tegen de Zuid-Molukkers. H.BVD ontving
een soortgelijke mededeling in het gesprek met Hr.Schiff.

3.

Zu i d-Molukkera
H.C had een gesprek met de heer
van Buitenlandse Zaken over de
situatie t.a.v. de Ambonnezen.
H.BVD kreeg een uitnodiging voor een bijeenkomst hedenavond in het Provincrlchuis o.l.v. de CdK Kr ., ter bespreking van de maatre^elen die tijdonchet proces van de Zuid-Molukkers noeten worden genomen. Hij hcoft CFO gevrasfd
om hen te vergez.ellen. Bij teleforvisch contact hierover met de Griffie bleok
men aldaar niet op de hoogte van de bijeenkomet van de fionorlandc-n met Incosif?-sie.

^.

Bomalarm
H.D deelt mede dat gisteren enige malen bomalarm bij de KLM is gegeven
naar aanleiding van telefonische mededelingen afkomstig van eeii organisatie
die zich de Zwarte Lelie noemt.

5»

RVD en afluiaberen
TDA kreeg een mededeling van het Koofd vc.n de Rijks Vocrlichti.n{;sdienf;t, cifc
heor
betreffende een telefoonkwestic. Nader ken worden vastjrsstfild
de.t het nurnmer van Defensie was gekozen waardoor zich een andere instr-ntie
meldde dan verwacht was.

6.
H.KEB ontvinc een bericht dat do Directeur-Generaal v«n
, de heer
•
met twee van z.ijn medev/erkers dondcrda;;; 1? decornber een bezoek san de i-Hen.--!1:
zullen brenpcn.
7.

Het bezoek van Generaal
en Pr.
op 3 deceriber a.s. is nu ook
ne.der geregeld. DPS ni'orgens zijn de heren bij ons voor een b^spreking, wa^rbJ ,j
ook Adm.
aanv.'c-zij'- ?,a?. zijn, H.BVD nodi.^t hen uit voor d£ lunch, v.'o.t..rnr-x
A'lrn.
een geaprok niet hen hecft in aanweai^heid van clrs hootden vc^ ; . de i - n i l i taire d:ienf;ten en <ic licer
. Adn.
nodi^t uit voor hot tiinr.-r, wr.;».vl.•': .1
de Duitse amr.n.soadour en H.BVD aauwezig sullon ^i.jn.
- 2-

8.

Perscontacten
H.BVD had gieteren sair.en. met HK een gesprek met Drs.
van heb
Handelsblad NRG, dat in ir.t'M-vievN-vs'-m /y.l v/orci^u afgedrukt. nadat hot
artikcl aan ons is voorgeligd. Vc"i..rer.de week donderdug 10 dc-cembar hebber.
H.BVD en HK een gesprek met de Hooi'dredacteur van de Haagoe Post, de heer
, en met de heer
over een cover-story die de Haagse Post over
de BVD wil publiceren.

9«

Minister Bakker
H.BVD had 1 december een gesprek met Minister Bakker over de situatie op
de Antillen en in Suriname. Minister Bakker deelde raede dat net wel voorkont

dat Mederlandse arnbtenaren met behoud van hun status tor b«&chikki.ny i/;<;Gtclci
worden aan de regeringen van Surinarae en van de Antillen.
Was one dit bekend geweest, dan had de tewerkstelling van tic heer
bij d.e VNA wellicht op andere wijze kunnen worden geregeld.
10.

11.

Ambassadeur Sofia
H.BVD had 30 november jl. samen met H.E een gesprek met onz.e ambassadeur i
Bulgarije, Dr.
, 6io op kleurrijke wijze verhalen deed over zi.jri •
aldaar.

2 december 19?0..

OCKTEND3E.SPRSKIHG op rr.aanc)a^ 7 december 1970
Aanwezig: H.EVD - PH.BVD - H.B _ H.C - K.D - H.E - H.KEB - TDA - HK
Afnezig :

1.

Bedreifrjng minister
H.C deelt raede dat Minister Beernink gisterenavond een dreigbrief van cie r.
van de Socialistische Jeugd heeft gekregen.
H.E weet te melden dat piket E XIII van de Hijswijkse Politic bcricht ontv
dat de Minister een telegram met dreigende inhoud van cie Hode Jeugd heeft
kregen. Waarschijnli jk hebben deze meldingen op dezelfde zaak betrekking.

2.

T.V.-interview Minister
Gesproken wordt even over het t.v.-interview van de Minister doiiderrlags.vo-o
3 december voor de VPRO, alwuar hij werd ondervraagd door do heer
De Minister gaf ook een vraaggesprek weg in de NOS-rubriek "Spreken met cie
Minister", vorige week dinsdag 1 december.

3t

Afscheid de heer
H.C brengt nog even in herinnering dat H.BVD zou wordan aanbevolen do hee-:-/
nog een ke.er ten afscheid te ontvangen. De?,e gaat r.am«liik per
1-1-1971 definitief weg. H.BVD zal een telefonische afspraak mot cie )'«cr
makon aan het eind van eon ochtend vein deze of vol^ende we.:-'.:. De airu-T!.:.;:hoof den die dit wensen kunnen dan ook nog even acte de presence never..

4.

Spaans procef; contra Basken
H.D deelt made van de Veiligheidsdienst van de luchthaven Sohiphol bericht tc
hebben ontvangen dat daar dezer dagen een telefount.je werd ontvangen van (;*v,
Nederlands sprekende persoon, vermoedelijk een Spanjaard. Deze melclde dat
sabotage-acties t.a.v. vliegtuigen zouden plaatsvinden wannecr in het BK!>:.-.:,proces in Burgos doodvonnissen zouden vallen.

5»

Komende fcestdagen
In verband met de kornende feestdagen zal PH.BVD met de afdeliiv-ohoofuen ec.':
regeling be«preken on tot een redeliike bezetting van de Lieij-st en ecu yjl.i.tregeling te komen.

6,

Koning van Jordanie
H.KEB ontving een
verzoek eventuele gegevnns vr.a bi.1 r:;
te verstrekken i.v.rn. de beveiliging van het bezoek van Konii:g Ifoest---ji.u L-.:\.-~.
de Bonderepubliek van 16 tot 18 deceraber a.s.. Hij aal dit aan a,0 ionx-lcrl..;-

7.

Zuid-Molukkers
PH.BVD kondigt aan dat deze week een drietal bijeenkomsten plarfi.^vin;'.•:>.n ;, gebouw voor politieverbindingon. die met Zuidmolukse saken te raakrn l;c :b.
vraagt zich af of het i.v.m. de te verwachten urukte rond c'e T ?;cht'v_-e..v.:,.-."•.
volgende week geen annbeveling verdiant CFO r.cg v;at «eer Q/v-,iai:"nI:if. 10bedelen.

- 2 -•

H.BVD was woenr.clagavond 2 dc-cenber R«nv;ez.i«; op o'en door de GdK Xuid-Holland
belegde bi jeenkoiast ter coordinate?: van de aaatregelen i.v.n. do- rechthankzitting volgende week. In -isse vern,-a.uerinr; heoft K.BVD ger.teld dat wii one
verantwocrdeli jk achten t.a.v. het verstrekkca van inlichtingen o^lrcjit cle
situatie van de Zuid-Molukkers. II.3VD meent dat wij een maximum-activiteit
moeten ontwikkelen om inlichtingen te verkrijgen.
8.

Perscontacten
HK had donderdag J december een gesprek met de heer
van het Alge&een
Dagblad, die iets wilde gaan schrijven over de voorbe.reidingsir.aatregelen in
verband met de rechtbankzitting van de Zuid-Molukkers. Verwezen wordt naar de
door hem opgestelde notitie.
Vrijdagmiddag k deceraber had HK telefonisch contact met de journalist
van het Dagblad voor Noord-Lirnburg, die via de Districtscommandant R. P. Roermond, de heer
, met ons in contact kvaro. Dese jour
nalist meende over gegevens te beschikken t.a.v. de Zuid-Molukkers voor O.UG
van waarde. Hij komt hedenmiddag bij HK op bezoek, die een medewerker van CFG
zal verzoeken bij het gesprek aanwezig te zijn.
(Opmerking: het bezoek leverde weinig gegevens van waarde op) .

_

9 . Gesprek met Dra. Den Uyl
H.BVD had v/oensdag 2 decernber jl. een gesprek met Ore. Den Uyl, die daarbij e<
aantal principiele vraagstellingen aan de orde Ktelde, die hij wel eens eer'JPi.
in de vergaderingen van de Coraraiesie voor de Inlichtinger.- en Veili^heivlndiensten naar voren had gebracht en die naar hij zeide ook in belanfiri.-j.ke ME'..
bij D'66 (Mr. Van Hierlo en Kej. Mr.Goudsnit) leven-r H.33VD had hierover ser; t:o
sprck met HK en KJA. H.BVD meent dat het goed ie dat wij ons i.v.ro. het -i.r. d;Kamer te verwachten debat over het K.B. ons bezinnen op vragen z.oale dio bij
PvdA en D'66 leven.
10.

Ontwerp-KB
Voor zover H.BVD bekend is, is het ontv/erp-KB met een in dc Mi n:i ut or ray a s- ni .-;:.zirie gewijzigde toelichting t.hans naar de Raad van State geaondcs. Of hoi. ojt;
werp al naar de Kamercommissie is gezonden is nog niet bekend. «el vcrrran riK
van Algemene Zaken dat de Minister-President het voorner.'.en sou hebben op
9 december a.s. wanneer dit mogelijk zou zijn met de Kauercommr! eeio ever hev
ontwerp te sprekeii. Het zou in de bedoeling van de MiniBter-Presirsejrt lif;;vc.f.
het K.B. voor Kerstmis nog in het Staatsblad te laten verccni jne:).

_
^-

11.

Ambassadeur Moskou
H.BVD was met enige medewerkers aanv/ezig bij een in.leiding die OIJ-.R vrcr- .;•••„
Ambassadeur in Moskou,
, op By it enlarge Sc=kor. •-.:•;
Gezien da ono bekende rapportage van de ArnbassacLeur kwatn daar niet vp&3. •-! >'
voor ons aan de dog.

12.
In het gesprek met Generaal
en Dr.
op 3 decewber kwai.i j;-.'.r>-:.dat het de bedoeling van de
-lei ding is de poet Den Haag tt. hc;...-.d i
Dhr.
blijft tot voorjaar of zoraer 1971. M«n is *r noj; ni"!- i:.'. 'een opvolger voor hem te vinden. C-Hveo candidate?) iie hiervoor r.rvar VCT.
achtte men bij nader inzien, gezien hur. oor3.Ofrevej-le.den, ;iir:t ;-«;6c;-i:.::t,r
men er niet tijdig in een ook voor one acceptabele o^voljccr ta i-i^'r.a,
de post Den Haag tijdelijk vanuit Brussel v.'or:3i«i; hedici:.i\ Heel oi.-or; »•• •-•?
cproken over de powlt^e t-R nnzen opxichte van het buioi;.:c Uocfd va-.i :'••••
landse Verbindingen
7-12-1970.

ilTaQfe^rj^KING cu •.A-^iisJq.s 9 dacenber 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G - H.D - H.E - H.KKB - HK
Afwezig : TDA

1.

Zu i d-Molukkers
H.C deelt rnede dat eniga lecien van de Vrijheidsschool getracht hcbben
- vocrgevende fnradlie van een der volgende week terechtstnande Ambonnesen
te zijn - plaatsen te verkrijgen op de publicke tribune voor dese tcrocht.zitting.
Voorts is bekend geworden dat i eraand die verondcrsteld kan wordcn de Asibnnnezen hulp te bieden, in de Jan van Nassaustraa.t nlwaar de rechtbank is gevestigd, woonachtig is.

2.

Comraisaie van Overleg
Dinsdag 8 december vond een bijeenk.or.ist met de Comrnirasie van Ovsrlo;r pltv.t::
H.BVD heeft aan de Ambtenarendelegatie enige eummiere inforrii«tie vc.rscha.ft
over de plannen tot herzieninp van het rangen- en bezoldi^ingefiy^teeri.
Hij vond doartoe aanleiding, omdat ciaarover toch al het e.e.a. ir* de Uie^.-i'
bekend was geworcien. Het de Ambtenai'etdelegatie v/erd ecu afspraak ger.'innV.t
welke mededeling de leden daarvan omtrent het besprokene aan anderc iaudcwerkers in de Dienst kunnen doen.

3.

Perncontacten
H.BVD deelt mede dat naar aanleiding van het door utm aan Drs.
toejrestane interview a.s. zaterdag in het Handelsblad/KSC een artik'.-i tiaTverschijnen.

'f.

Ontvverp-K3
H.BVD deelt mede, dat HK van Algernons Zaken vc.rnara, dat ?.n. dont.lerd^,x
10 deceinber een bi jconkomst van de ' KaneroouiT)i:-:G;.e nal y-1- n fcsvindon, ".-Tari.;
de M.P. het ontwerp-KB ter beschikking zal ste'J.lr::a»
DC betrekkeli jke stukken zijn inniddels fian de al'tlc-lin-:::.!;. oc:-J \iw. ff'.:7,c.iii.-.;ii.

5.

Geheime fondsen
A.6. vrijdag na Aurora zal de gebruikeli jke kwartaalbeaprck' rt\. v-v.-r .'ii~c
onderwerp plaatcvinden.

9 december 1970.

AUORA

11 december 1970
Aamvezig: H.BVD - PH.3VD - BV - H.C - H.D - H.E - H.KEB - TDA - UK
Afwezig :

1.

Afluisteractiviteiten
BV maakt gevvag van een artikel in De Volkskrant ontleend aan het Duitse blad
"Der Stern" betreffencie het feit dat een journalist van dit blad met behulp
van een transistorradio in staat was gesprekken uit regeringsgebouwen in. Bonn
op te vangen. Volgens deze journalist duidde dit op de aanwezigheid in deze
gebouwen van geheime microfoons.
Door de Minister van Binnenlandse Zaken Genscher zou een onderzoek naar dezc
i-,aak zijn gelast. Dit bericht geeft H.BVD aanleiding te vragen hoe het staat
mot de controles van TD t.a.v. ons gebouw. TDA zegt dat deze enige malen per
week op ongeregelde tijdstippen plaatsvinden.
Ter sprako komt wat op dit terrein door de departementen geschiedt.
TDA is van raeni:if? ciat deze zelf met behulp van eenvoudige apparatuur de
routi/ie-contro.le-s zouden dienen uit te voeren.
H.D acht het aiogolijk tsrzalce sen aanbeveling voor de departementen op te stellea. Bijzondere controles zcud^a dan door ons kunnen worden verricht.

2.

Zuid-l-iolukkcTS
H»G kondigt aan dat net ingang van heden te 18.30 uur een bijzonder piket in
de centr&le msldkaraer aanwezig is. Dit worrit aangehouden tot de volgonde week
vi'ijdag. Ook de afdeling S haeft t.a.v. E XIII en BJ bijzondere voorzioningen
getroffan.

3.

Beveiligingsmaatrefrelen
H.D deelt mede dat bij Buitenlandse Zaken aan het personeel een instrxictie is
ultgo>-aan betroffende mogelijke bezetting van de gebouwen en dat aanwijzingen
?,ijn gegoven aan diplomaten in verband met ontvoeringen. Hij vraagt zich af
of hst nj.ot v/enselijk zou zijn t.a.v. onze Dienst i.v.m. mogelijke bsaettingaactiviteit iets dergelijks te doen.

k.

Ontwe.rp-KB
'-- "
i
H.BVD vernan dat ds Kamercommissie gisteren met de Minister-Pretsident over het
onhvrerp-KB h e e f t .getsproken. De Minister-President had het ontwerp en do toelichting de dag daarvoor aan de Kamerconmissie toegezonden. tlinister Hcernink
die toeva3.1iger;vi f jze in het Karnergebouw aanwezig was, werrl verzocht bij de besprekiiig aanwezig te zijn. Hem v/erden enige vragen gesteld over het BVD(iccleelte in het ontwerp. Hij heeft veraocht het antwoord daarop t n rnogen p.anhovicien, omdat h i j er de voorkcur aan ^eeft dit t e ' d o e n in aamvezlgheid van
H.BVD. Daartoe is een vergadering van de Comnissie belegd op woensdag 16 decembar a.s. be J.8.3.0 uur,
H.BVD g e e f t aan v/aarop de vragen van de Kaiaeroornniirsie botrekking hebben.
VooraffriiM.nd ann de besproking wet de Corr.niissie vinrtt te 16.00 uur op •verrnelde
datura m-m j^csprek ;net de Minister plaats.

AUROBA

OCH'MHDaJ-iSPRflKING oc..m^r.dag I'r december

1970

Aanwezig: H.BVD - PII.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.K3B - TDA - K/D
Afwezig : HK

1. H.BVD maakt melding van het overlijden op 11 decsmber jl. van Jc hirer

, raedewerker van de afdeling B.
2« Beveiliging eigen gebouwen

'

Ter aanvulling van het vermelde onder punt Jt* van het AUROHA-vrx-Blcig
van 11 december jl. en als correctie op de laatste ain daarvan duel's
H.D made dat ten aanzien van de beveiliging van onze eig«n gebov;-r<5A dp
volgende maatregelen zullen worden genomen: de instructie van J>-••; oeveiligingskorps wordt aangevuld met richtlijnen hoc te handel?:i bij
dreigende bezetting, er komt eon riieuwe instructie vocr het g^bruik
van. vuurwapens en in een oirculaire aan het personceX zal wor-dn; a.cr."
gcgeven welke gedragslijn dient te worden gevolgd M ^ een eve.i-v.eic
bezetting van het gebouw.
H.BVD acht het gewenst dat de instructie inzake het gebruik van vuurwapens afgesterad wordt op die van de politie,

3* Minis tersnet
Naar aanleiding van de bevindingen van PH.D en H..TD bij hun onderaoel:
naar de veiligheid van het zgne Hinistersnet, za.l H»37D ds Hir.istsrPresident ervan op de hoogte stellen dat dit net niet voilig io, naar
dat de BVD niet bij de aanleg betrokken is geweest. H.BVD vrau:?t vvat
dc Minister-president kan worden geantwoord indien dozr: aijn advies
inzake het veiligmaken van het net vraagto TDA merkt op dat de BVD
hier alleen iets aan kan doen in samenwerking met de PTT, Het bcete zou
zijn het net opnieuv/ op te bouwen. Het dep^rteraent kan dan zi.1n cirinr.
stellen, de PTT zal de middelen verachaffen en de BVD zal de veiligliC-:'. d
controleren, Het verdient aanbeveling met deze aspecten reker^ing te
houden bij de voorbereiding van de voorgenoraen verhuizing van her. Kar,:-?;oi
van de Minister-President naar het Binnenhof.
4. Programma bezoek

__

Dondordag 1? dacember a.s.: aankorast met de trein var. 11.^-6 uur.
KEB xorgt voor het afhalen. Lunch met. H.BVD en H.B, duarna gesrrek :
H.B en diens raedev/erkors. H.B zorgt voor transport naar hun hotel.
Vrijdag 18 december: KEB arrangeyrt bet bezoek aau Rotterdam tot oa
het vervoer naar het station voor de terugreis.
5. Agenda H.BVD
15 december: 12.00 uur, afscheid van de heer

.

16 deceraber: Afscheid van de heer
(10,00 uur bij H.BVD, 10.30 uur in de kantiiie)

1? deceraber: 15.00 - 17V00 uur, diploma-uitreiking.
18 decsraber

t/m 3 Jan. : verlof
12 Jan. '71: Kieuwjaar.-ibijeenkornst net cle afdelingnhoofdea
19 Jan, "71 1 17»30 - 19«00 uur nieuwjaarfibijeenkorost net nieuwe'
raedewerkers en hun afdelingshocfden*
15 decf.-raber 1970«

AURORA

OCHTSNDBESPRaKIITG van woensdag 16 december

1970

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - TDA - HK
Afwezig :
'

1,

Lazing voor M.I.D.
HB meldt dat de heer Blom de lezing voor circa 60 medewerkers van de
militaire diensten heeft gehouden, voornarnelijk van de MID, wa&rbij ook
vertegenwoordigers van Marid en Luid aanwezig waren0 Gesproken word over
de \Yitte BVD en over het sabotageprobleera. Hot bleek dat onze appreciatie
hiervan practisch gelijk liep met die aan railitaire zijde.

2.

Consul
In verband met hetgeen hieromtrent verraeld is in het dagrapport van de
afd. C d.d. 15 deceraber punt kt meldt HC nog dat de O.v.J. te Utresht
, zonder te letten op het inlichtingenaspect van dezs zaak;
getracht heeft deze zo snel mogelijk af te doen. De Districtscomisandaat
van de R.P. Utrecht de heer
betreurde het bijzonder door de
Politie-ambtenaren te De Meern niet omtrent de aanwezigheid van
aan het Bureau te zijn geinformeerd. Dit voorval geeft H.BVD aanleidi-ig
ora te bezien of het na de inwerkingtreding van het nieuwe KB dat evenals
het vorige regels bevatte omtrent de samenwerking tussen BVD en Openbaar
Ministerie, niet wenselijk is weer ecus een bijeenkomst te beleggen, met
Officieren van Justitie, zoals enige jaren terug ter nabespreking van de
zaakis gehouden.

3«

Zuid Molukkers.
HC meldt dat in Deventer een tas is gevonden die bij de Politic is aangebracht en die nog niet werd teruggehaald, o.m. bevattende een notariele
acte betreffende de Stichting Japin. Deze Stichting wil de samenwsrkins
tussen Zuid Molukkers en de Indonesische regering bevorderen. Voorts is
een anonieme britf outvangen, waarin wordt medegedaeld dat ds Zuid Molukkers het plan aouden hebben radio- en TV-installaties in Lopik op te blazen.
Verder werd ons gesignaleerd dat verdachteZuidmolukse elementen zich opgehouden hebben in de orageving van de woning van de O.v.J.
, die
de Zuidmolukse zaak behandelt.

'f.

Verhuizing Minister-President.
HD meldt dat de verhuizing van de Minister-President
niet voor eind 1971 zal plaatsvinden.

5.

naar het Binnenhof

Roemeense autoraaatlichters.
HE ontving een mededeling van onze vroegere medewerker de sribstituutO.v.J.
, dat deae een p.v. op zijn tafel had Rekregen betreffende
twee tijdelijk in Den Haag vertoevende Hoemenen, die met behulp van Lvi~
muntstukken sigarettenautomaken ledigden. Aangsxiien deze Hoeraenen kort
na het plegen van dit feit naar hun land terugkeerden, zijn zi.j na verhoor vreer vrijgelaten.
- 2-

- 2

AUKORA

6.
HK vertelt hot een «n ander,,over zijn bezoek op maandag, alwaar hij zich
crienteerde omtrent de zgn. Offentlichkeitsarbeit en omtrent de behandeling van telefoonafluisterzaken.
Agenda*
*f januari

Waarschijnlijk geen Aurora-bijeenkomst, gezien vroegtijdige
Nieuwjaarsontvaagst van de Minister op het departenent.

11.30

Nieuwjaarstoeapraak H.BVD in de grote cantine.

16.00

Nieuwjaarabijeenkomst E.
H.BVD belicht enige aspecten van de Nieuwjaarstoespraak die
hij zal houden. Hij zal in het bijzonder aandacht schenken aar
de taken die door de Dienst moeten vrorden verricht. Voorts
aan het ruirateprobleem en aan de ontwikkelingeu betref ftnd-s
het rangen- en bezoldigingssysteera.

17 december

1970.

AURORA

C CHT; :N DB >-•b; :jll.1> IT- ox; "ri :jjti-£ IS dec ember 1V?0
Aanwcaig: PII.BVD -- K . B - K.C - PH,3 - F.-i.Z. - iI.KK'i -- TLiA - HK
A f w e z i g : H.BVD

1.

Situatie in Polen
Er wordt even gesproken over de situatie in Polen, alwaar zich oprotrteac-T •
den in verschillende delen van het land voordocn, die voorehards rir.i.-.ti" -.:
lijken te zijn door de raoeilijke econoraische omstandigheden.

2.
H.B vertelt het e.e.a. over het bezoek van de
-vertegenwocrdigcrs,
de sous-prefet
en de commissaire-divisio.nnaire
, ^i'
de zorg heeft o.m. voor de buitenlandee contacten. Het besoek h<-cl niiet >». - "
om handen. Wederom kv/am naar voren dat do
sen veol bredore t ,-•;*• kcxav t~
ting heeft dan wij.
3.

Zuid-Molukkera
H.C deelt mede dat hedenavond in Amsterdam een bijeenkcmst plaat^viv;.,r. o.r •
auspicien van o.m. Zuid-Molukkere en de Vrijhoidsschool. Een aantnl ?juirMolukkers blijkt heden op him werk vrijaf te hebben gevraagd. Dit- l-:^n :..o -r
lijk verband houden net hun wens orn vandaag in Den Haag activitfitc-'v {•- .-.."
plooien.

k.

P.S.C.
PH.BVD vetstigt de aandacht op een tweetal intermitterende curs';ss<?r \z.\> '•-.D.S.C., waarover H.BVD een circulaire ontving. HK zal deze ter h•-,\-•/. i••./.•';
etellen van de afdelingshoofden met verzoek om de evontuele dee'l.nw\ "
voor 1^ .-januari bij hera voor te brengen.

5.

Ontwcrp-KB
HK doet verslag van de vergadering van de wfirmissie voor do l:^lich-! ir/;.,'-•;•• :
Veiliyheidsdi^nsten op 16 decernbsr j].. , die rosultec'rda ?.n bn:";~.r;:••:• v:•"> ''.•••
Commissie tegen de taakornschri jvin", van dc- i i . V , ] ) . , r.o7?uo .ir? f.^.i- c-r.\• p
vastgelegd. Op u i t d r u k k e l i ik vnrr.cf.i: v ~ n ".'rn. Den ^7J'"'., «";:it onco"-<r<.r-;!'r'.- ; >.<•;••
door Hr.Van Mierlo en cf deelteli ik icor Hr.Geertoena, tr-r-..:. de Mir.i^'c-:-r O s
mogelijkheid lat.«n besien of ae t<r..-j'.:cri.-j&]iriJV.IM;; K c r s u r . " }L;:I-! ^or^••". ; ' \ : ' - r ven dat daarin tvordt gcrelr.tcfji-d f.e:r h s t i V e v b c ; - - ; v;.n ^ u r ^ i ' r o c : : •;. •:>'.: •'-••. .!*.- •.
in algemene zin. Minister Hecrr.ijil: v.s.i. d=i ?;in:.>s ! ::;r-I-'rc:•:. .-Jont cy. -f.c ' t.'>. r ^
stellen dat h-st K.B. door u»z;c inlioi'vesioic vc;ii a;j Goi^:=i:-:. : 'ic i.5 i I v ^ ' . v
1 januari 1971 kan w o r d e n ' g e p u b j - i c e c - r d .
Er ftal een kloine i v n r k g r o e p w o r d e n f;T-i'or:r.e£n"; rii.i ; dc ;;i'':';^it; i n t - r / i - i i r ; :•::•.".
neirrju, onder leiding van dc Jtiridiech A^vir-rmr v;:--.n i-r-v il-'vart:'.."r A: .
Dr.
.. Eerot Kal d<? zaak :.ii het v:j.'b:-;;'-l /an h-j-r Hi••,.-..••:•.:••••/•: ••.;;••
Binr.enlandse Zaken \vorden bel<ek«;n. H i s r & i . T s;ij:; bctrr>J-t!::ejri H.r', Kt').;. ••] i'/i 1 ,
Da£>rna zullen Kr.
v^n ilubtitJ •: ti".
uitgctiodigd cm aan het {jcsprsk dfsei f. '."-:"
£ventii(;lo E U g f ' r e s t i e s van nirteli^/'i-hoojCsar"

18-12-1970.

AUROHA

OCIi'L'l-]»D3BS'.'."''-i!':j.rv':i o?; r-.t:.ndag 21 december 1970
si g: PH.BVD - BY - H.C - 11.D - li.Ji - KE5/B - H.TD - HK
iG : H.BVD

Situatie in Polen
T«sr sprake komt de vervanging van Gomulka door Gierek en het naar vorcn
koraen van Moczar.
PK.3VD vraagt 3V SBP zo raogelijk een bericht over de Poolse situatie te laten
opstellen. Hij vraagt H.C en H.E erop toe tc zien dat getracht wordt uit eigen
int'orraatiebronnen komende gegevens bij elkaar te brengen.

0-trur.is BVA* s
li.D iT-a3.kt melding van het feit dat donderdag 1? en vrijdag 18 decernber een
kloine cursus voor de BVA's werd gehouden, voornameli jk bedoeld om hun ;y&aksaamheid te verhogen. Door H.E werd een inleiding over de spipnage in list
algeneen en door DOB/D over een bepaald spionagegeval gehouden.

i-H.BVD had vrijdag jl. een gesprek raet PH.D en de BVA. Aandacht werd geschonken aan maatregslen k-3 neraen in gcval van bezetting of andere activiteiten
gericht teyen ons gebomv. Voorta aan het wapengebruik door de beveiligingsbeanbten in zulk noort bijzondere fiituaties. PH.BVD raeent dat het nuttig is
dit aan^aat on een oefening raet de beveiligingsbearabten te houden.
Heden vindt een bespreking plaats ontrent de wijze van invulling 'door ons«i
rnedewerkers van het vragenformulier inzake de volkstelling.

21-12-1970.

OCHTENDBESPREKIMG op V.Qsr.cdag 23 decernber 19?O

Aanwezig: PH.BVD - BV - H.C - H.D - H.B - KSB/B - H.TD - UK
Afwezig : H.BVD

1.

Zuid-Molukkers
H.C meldt dat de Politic Nijverdal onze aandacht veetigde op een melding
in het Bundeskriminalblatt van 16 december jl. betreffende een poiTing door
enige Arabonnezen in Ulm aangewend ora wapens te kopen van Araerikaanse sold.vten.

2.

Oorlogsmisdadigers Breda
BV meldt dat de heer
van Buitenlandse Zaken ons liet weten dat bij
do Ambassade in Bonn een telefoontje is binnengekomen waarin werd n-r-de^edeeld dat wanneer de in Breda verblijvende Duitse oorlogBmiEdsai^r/i-s riet
voor Kerstraie zouden vrijkomen, ermede kon worden rekening gehouden de.t
kinderen van enige vooraanstaande Nederlanders zouden worden cntvoerd.

3. Ontwerp-KB
Admiraal
zocht maandag jl. contact met HK. Hij wae enige tij'i .^fwesie;
geweest en wilde zich - na een summiere informatie van de S.G. Algernons
Zaken te hebben gekregen - nader op de hoogte stellen van de ontw:.kkelin«;o:a
t.a.v. het ontwerp-KB na de bijeenkomst van de Kamercommissie op 16 tiecember.
HK verschafte hem enige inlichtingen hierover, waarbij hi'j geivag naaktc va:i
de in de Kamercommissie opgekomen suggestie, dat de Minister-President de
aangelegenheid van de coordinator en van de BID voorlopig bi.j een intern
KB zou regelen. Admiraal
nam hierover contact op met Minictci- Den TOOT.
en de S.G. van Defensie, de heer
.
Hierna liet HK weten dat dezen van mening waren dat een intern KB v?einig
zin heeft, oradat de positie van de medewerkers van de BID per 1-1-1971 geacht kan worden te aijn gcregeid door het onlangfi verschencn KB, w^.srin u«
overgang van de BID van Algemene Zaken naar Defensie is vastgelej-d. Lf, j
DefenKie was men van raening dat aan het nieuwe KB, nadat overeensteijcittg
met de Karaerconmissie is bereikt, terugwerkende kracht tot 1-1-1971 i:-3n v.or
den gegeven. HK heeft zich terzake van een oordeel onthouden en hoeft de
Admiraal
aanbevolen deze kweatic in studie te laten nemen door de
"etaatsrechtgelearden" bij Algemene Saken.
k,

WEU-parlementariers
H.C deelt mede dat de groep Kamerloflen die deel uit niaakt van de Assembler
van de Westeuropese llnie, zich bi j monde van Mr. v.d. Stoel tot At? Minister
van Buitenlandse Zaken heeft gewend met het vc.rzoek in aanmer)ciu£ tf? kcmen
voor een NATO Secret clearance.
H.D is van menin?.; dat Buitenlandse Zaken bet.er geen clearancen kan ve.rr.trek
ken aan Kamerleden, dit vooral gesien de problemen die aouden rijzen VAiin-e-e
nisri tot het inzicht nocht kcner dat. aa.a ee>.» t e vt.iH.l'i ICarjeriid een cic^ra;.'.;fc
niet k&n worden verstrekt.

- 2-

5«

Perscontacten
HK had gisteren telefonisoh contact wet die heer
van de Provinciale
Zeeuwse Courant. Deae vroeg hens comraentaar ten aanzien van een mededeling
door het PvdA-raadslid Van Willigen in de vergadering van de Geraeenteraad.
^Middelburg op 22 decetnber gedaan. Dit raadslid had bij de rondvraag opgeraerkt bezwaar te hebben tegen de activiteiten van de BVD, die informatics
zou hebben ingewonnen omtrent Drs.
>. Voorts was hem ter ore gekomen dat de BVD belangstelling
aan de dag zou hebben gelegd voor de toespraak die door
bij
zijn bezoek aan Middelburg was gehouden.
Navraag in de Dienst leverde op dat wij generlei bemoeienie hebben gehad det
. Ook de CvGP Middelburg, de heer
. , wist niets van
het inwinnen van informaties over betrokkene af.
In overleg met PH.BVD heeft HK de vermelde journalist een summier commentaar
gegeven, hierop neerkomend dat niet gebleken was van enigerlei bemoeienis
met de heer
» HK trachtte de heer
te bereiken. Deze bleek echter met vacantie in Zwitserland te zijn.
Nader werd nog van de heer
vernoaen - dit ingevolge een mededeling van het raadslid Van Willigen die tegenover de journalist zijn bron
niet wilde noemen - dat de BVD-bemoeienis met de heer
die les geeft
in de Duitse taal, verband zou houden met diens con^acten met Oostduitse
uitgeverijen. De BVD zou de heer
zelfs een brief hebben gezonden.

23-12-1970.

Aanwezig: PH.3VD - BY - H.C - H.D - PH..5 - JI.TD - K/D
Afwezig : H.13VD - 1I.KJE3 - HK

1»

'

Rustige Kerstdagen
Geconstateerd wordt dat de fecstdagen rustig verlopen zijn. Vrijdagavond ontving PH. DVD een talefoontje van de heer
bc-trt-f f- i; ! ••
de bedreiging van familieleden van Nederlandse dip3.c:.ia1;e;i in ct '.~c.i.;
republieko i'/aarschijnlijk is dit het work gev/eest vaa 9-in ivani'M-;.
H.D maakt melding van een via
ontvangen bt-richt v/.vriii ,;ewaarschuwd werd tegen terroristische activit>?iter_ oo het terrein
van de burgerluchtvaarto VeilighoidshaJve heefi hij ait bcrAeht,
onder alle voorbehoud, aan Buitenlandse 3aken doortoijcvfrn. •;'?'!. r-wt
het oog op de koeri»rsdien3t0

2.

Basken in _Nederland
Gosproken v,-ordt over een voorshands rsog niet bevesti^ti berifiJii "o-ztreffende het bestaan van twee Baskische groepen in KederlarcJ, ;.:.!•.,
ien in Veenendaal en een in Amsterdam^. Getracht zal •;ord'-:ri via a•:•
Gemeentepolitie nadere gegsvenf? te krij^^rio

3.

CVIM
PH.BVD dcet enige medftdelingcn betrc-ffs-ndo de door h?K op 2^ ''-••..:'•
bijgowoonde bijeenko:nst welke wcinir; bi jzonderhodcn opltv>:vS--,

28-12-1970.

OCHTENDBESPREKIHG op '.vgens-dag; 30 dece-mber 1970

Aanwezig: PH.BVD - BV - H.C - H.D - PH.E •- H.TD - KEB/B - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

Basken
BV heeft contact opgenomen met
en hoorde toen van de heer
dat de Spaanse Arabassade te Brussel door circa 200 betogers was bestcrtndt
Buitenlandse Zaken en Gemeentepolitie Den Haag bleken hirwan niett: to
weten. PH.BVD betreurt het dat
ons niet spontaan ge'uiforineerci h«<;i>,,
De bewaking van de Spaanse Arabassade in Den Haag is reedo vsrstfirkt.
Opgemerkt wordt dat tot d:isver nog weinig in%ich.t kon vorden ve.rkrege?j .ux
de aard van eventuele acties.

2.

Zuid-Molukkers
Qesproken wordt over de t.v.-uitzending van eer. oefening welko door ;0
in camouflagekleding gestoken Arabonnezen gehouden werd in de o:n/rev.'.;u; v:.r.
Hellendoorn. De opnarae voor deze uit^ending aou op 27 ducero'oex* .il. :o -:tgemaakt. PH.BVD vindt het frappant en ts betrfiuren dat ons over <?.<.' vcor:;-.noraen concentratie van een zo grote semi~roili truire groep gssn enr.-il br:'"
bereikt heeft.

3»

Interpol
PH.E wijst op een artikel in het Algeraeen Politieblad van 2 .iaaua:'! .!."'."'?
van de hand van de heer
, Hoofd van het Bureau Trle.T :•«.". 1'f,.':^ .-•'-••>-.;.
waaruit blijkt dab op de laatste algeraene vergaderirtR van lntf?\v"-! ''-•'•voors'trX om vliegtuigkapingen ook voorwerp te maken van Intovrcrl--...;,Mvl o.
ten, met, algemene stetnmen, ook die van de Arabische stnton, •,>trr oiiiv,., "
Dit %ou betekenen dat Interpol teruggekomen is op het ^erder :l-'js:,:-L-^' ,
standpunt dat vliegtuigkapingen als aijnde vr.n e«n poJ it:- .-k <.'»-•«?•.'-.!•.r, •':•:.principe buiten de werkingssfeer vail Jnterpol va.i.l<?;n. H.U r.;-vv.''.t v^y; cai : •
heer
van Mr.
vernaia, dat hei vsr.slag van (}••: hcs.v
op dit punt niet juist is.

4,

Suriname
PH.BVD ontving pisteren bczoek van KoloAal
er. Ka;}oi).v
van do MID dis kwamen spreken over de con.cept-Ii^.ndcver'ir':*:.';,?..^/-' ?jj-..•-,!.:o •
CID. Staatesecretaris Haex had dit concept van miniate:.- ArLoir. Oirr'-.- .-. ,;
met veraoek orn comnientaar. De MID heeft de Wta&tst-sorotf.-.f.*•'•; b - v - , - .;•- • .•<•
overtuigen dat dit een zaak is die primair de BV2» p.arijaa^ c;s :'..-i.;
de stukken ter hand. De MID heeft een oprserkinf< genrakt iina-' c.^i'' o:.:
van de bepaling betreffende het ouderhoud«su v:,.^ ver'ova-ii r;;;c.:. civ or ,'
met "ovcreenkoiriDtige" inlichtingen- en voiligh<iids(..n t? -;r^,'i -,-.>\• :;;.
af of de samenwerking met de THIS hierdoor *el volrloon:?*; w•:•.;•-dr. :;.;••;;
De stukken zijn in handen geeteld van KiJA,

Maandag ^f .-januari 1971 geon Aurc>-o-bi.^o-rkcmrt

30-12-1970,

