AURORA

OCHTENDB3SPREKING op vrijdag J> .januari 1975*
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

Zui dmolukkers
H.C deelt mede, dat de kleine evaluatiecommissie gisteren niet bijeen is
geweest» «Vel heeft een gesprek plaatsgevonden in de zgn. praatclub o.l.v
Daaraan werd deelcenonen door vertegenwoordigers van Algemene Zaken
CRM
en van 0.0. en V.
Gesproken werd over de lijn, die de Minister-President zal worden aanbevolen voor het gesprek» dat hij binnenkort met Manusama zal hebben*
H.C meldt verder
op 27 december
een symbolische bezetting van het Vredespaleis gedurende vijf minute:
en het hijsen van de vlag van de RMS in de tuin daarvan. Dit is volledig
uit de hand gelopen en is geëindigd niet de vernielingen, die in het
Vredespaleis werden teweeg gebracht.
PH.BVD vraagt H.C een korte notitie over onze bevindingen te willen opst
len en deze te zenden aan de Ministers van Binnenlandse Zaken, de
Minister-President en de Minister van Justitie* Dhr,
^
_ van CRH
kan een exemplaar van de notitie ter beschikking worden gesteld.

6 januari -1975«

AURORA

OCHTSHDBiSSPftSKIKG óp dinsdag 7 .lanuari 1975.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - II.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : - - - •

1.

CIA/BVD

Gesproken wordt over de publikatie in het Vrije Volk van
k januari 1975 n.a.v. het boek van de ex-CIA-medewerker

Philip Agee, "Inside the companyj CIA diary".
De Engelse correspondent van het Vrije Volk,
zocht Agee op en sprak met hem ook over de relaties tussen

.

CIA en de BVD.

H,BVD acht niet uitgesloten, dat hierover vragen van de kant var
de Kamercommissie of van Kamerleden komen.
2.

Bevorderingen
H.3VD deelt mede, dat de heren
tot hoofdambtenaar A.A.'t.

j5.

en

; zijn bevorderd

Bijzondere lasten
K/D ontvangt gaarne uiterlijk 10 januari a.s.*)de gegevens van
H.B en H.C nodig voor het aanvragen van de bijzondere lasten
voor de komende periode. •

^.

Gesprek net de S.Q.
H.BVD heeft 8 januari zijn gebruikelijke maandelijkse bespreking
met de S.G..

7 januari 1975.

*) (Nader is gebleken, dat de datum van inlevering van de
gegevens moet worden gesteld op woensdag 8 januari te 17*00 u

AURORA

OCHTSHDBESPR3KIKG op vrijdag 10 januari

1975.

•!

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

1.

2.

Zuidmolukkers
H.C deelt mede, dat er vannacht enige activiteit van de politie is
geweest i.v.m. een radiobericht uitgezonden via een amateurzender
wijzende in de richting Sittard. In dit radiobericht werd melding
gemaakt van de rit van een autobusje. De politie heeft rekening gehc
met de mogelijkheid( dat dit busje zou dienen voor een bepaalde act3

3.

Gesprek met Buitenlandse Zaken
H.C had een langdurig gesprek met dhr. '.
• van Buitenlï
Zaken, waarbij van gedachten werd gewisseld over de toelating van de
medewerkers van de Russische Ambassade cq. Handelsmissie.
O.m. werd gesproken over de aanmelding betreffende
, die als
een GRU-medewerker is onderkend. Ook werd gesproken over Poolse zake
en over de te verwachten uitbreiding van de Ambassade van de DDR.
H.C stelt PH.BVD het rapport van het gesprek ter hand*

k.

Nieuw gebouw
Dhr.
van de Rijksgebouwendienst heeft kenbaar gemaakt gaarne
de gehele benedenverdieping van het nieuwe gebouw Kennedylaan 15 tei
beschikking te krijgen.
H.BVD heeft dhr.
ter zake om advies gevraagd. Hij meent dat
wij zo enigszins mogelijk de Rijksgebouwendienst hierin tegemoet
moeten komen.

- 2-

6.

Gesprek met de Secretaris-Generaal
In het op 8 januari gevoerde gesprek kreeg H.BVD van de SecretarisOeneraal de toezegging, dat vóór 1 maart a.s. van departementszijde
wordt beslist omtrent de brieven van H.BVD van begin 197*f over zgn.
zware secties en de ambtenaren in algemene dienst.

7.

8.

PG-vergadering
In de op 9 januari gehouden PG-vergadering werd uitvoerig gesproken
over de Zuidaolukkers.

Gesproken werd verder nog over de weerkorpsachtige activiteiten van
de Zuidmolukkers, die naar voren kwamen in de Aktua TROS-uitzending
van maandagavond 6 januari'in het kader van een interview met Tamaël
Door de PG-Leeuwarden werd gevraagd, hoe ons oordeel was over de bei
liging van de installaties van de NAM en de Gasunie.

10.
en 15 januari bezoek van
, Wij hebben bemiddeling
verleend voor informatieve gesprekken met de Haagse Politie
en Justitie over de twee gijzelingszaken;

13 januari 1975»

AURORA

OCIlT5KDBJ3SPRaKINa op maandag 1? januari

1975,

Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - H.3 - H.C - II.D - H.JÜ - H.TD - HK
Afwezig : - - . - . •
1.

2.»

Kanoro vort redingen
Gesproken wordt over het door de BVA opgestelde overzicht ovor decenbe
en het jaaroverzicht 197'*, waaruit een aanzienlijke toeneming van het
ajuitul overtredingen blijkt.
H.BVD vraagt H.D de BVA t& verzoeken K£B niet meer apart op de lijst
op te nomen.
H,BVD verzoekt de afdelingshoofden nog eens bijzondere aandacht te
schenken aan de kwestie van de karoerovertredingen.
•«

3»

CTA/BVD (Zie ook Aurora van 7-1-1975, pt. "1)
H.3VD wil niet uitsluiten, dat de publiciteit rond de CIA, o.ra. yeroc
zaakt door het uitkomen van het boek van de ex-CIA medewerker
Philip Agee, een zaak is die de KGJi reet welgevallen ziet en waar moge
lijk stimuleert.
De vraag kan opkomen of Agee, die tegenover
van het
Vrije Volk hoeft verklaard een marxistisch revolutionair socialist te
zijn, niet op één of andere wijze door de KGB wordt gemanipuleerd,
il.BVD houdt er rekening mne, dat verdere publiciteit zal plaatsvinder
over de relaties tussen BVD en CIA. Dit ook omdat ons ter ore kwam, c
een Nederlandse TV-plong een gesprek met Agee gaat opnemen. Ds Ger.een
p?l.ijke Pern Dienst verzocht ora oen interview raet H.BVD n.a.v. do
publikaties in het Vrije Volk betreffende de uitlatingen van Agee ove
de relaties tussen BVD en CIA. HK heeft de betrokken redacteur, de
heer .
, medegedeeld dat H.BVD er niet voor voelt een intei
view toe te staan.
komt één dezer dagen eens bij HK langs.

k.

januari 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 17 januari 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D . H.B - H.TD - HK
Afwezig : .
.
.
.
.

•

1. Gesprek met Voorzitter Kamercommissie en met de Minister
H.BVD had dinsdag 14 januari een gesprek met Drs* Van Thijn en met
Minister De Gaay Fortman en de Secretaris-Generaal.» Daarbij kwamen voornami
lijk punten betrekking hebbende op de Kamercommissie aan de orde.
2.

3» Contact met Sociale Zaken
H.BVD ontmoette gisteren de D.6. Arbeidsvoorziening, de heer
Deze deelde hem mede, dat de rapporten -

die wij aan de Minister van Sociale Zaken zenden niet bij de D.Q. Arbeic
voorziening op tafel komen.
HK zegt over deze kwestie enige tijd terug contact te hebben gehad met c
plv. D.G., l
H.BVD meent, dat het nuttig is dat wij de D.6. Arbeidsvoorziening onderi
hands informeren, wanneer wij een rapport voor hem van belang aan de
Minister van Sociale Zaken hebben gezonden. Hij kan dan zorgdragen in h<

bezit van het rapport te komen.
k. Gesprek met Minister Van Agt
H.BVD kreeg 16 januari j.l. van Minister Van Agt de handtekening onder <
bijzondere lasten. Hij zal de Minister binnenkort enige informatie
verschaffen omtrent de uitkomsten van bepaalde acties. Daarvoor had de
Minister gisteren geen gelegenheid.
5« Coinputerspionage
H.C vestigt de aandacht op de persberichten omtrent de in West Duitslanc
ontdekte computerspionage t.b.v. het KGB.

6. Publiciteit

HK had 15 januari een gesprek met de heren
GPD.

van de

verschafte hij enige informaties

over de functie en de taak van de BVD.
H.BVD en HK hadden 16 januari een gesprek met de heer
van
N.C.R.V.-TV over diens plannen voor een uitzending óver spionage aan de
hand van gesprekken die hij heeft gehad met de Tsjechische defector
met !
, de vroegere medewerker van de ,CIA.
gaf er blijk van onze adviezen t.a.v. de opzet van zijn prograr
van grote waarde te achten. Naar aanleiding van een aantal concrete opmerkingen onzerzijds zal hij het ontwerp van zijn programma opnieuw in
beschouwing nemen. Hij neemt begin februari wederom contact met HK op.
7.

AUHOKA

OCIITSHDBüiSPRSKING op dinsdag 21 .januari 1973.
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H..BVD

1.

Positie CPN
H.B vertelt het e.e.a. over een artikel van de hand van
Paul de Groot in de Baarheid van 20 januari. Hij meent hierin
een ouverture van de CPN in de richting van de CP3U te kunnen zi(

2.
H.C deelt mede, dat Buitenlandse Zaken aan de Russische Arabassad»
heeft meegedeeld, dat aan dhr.
geen agrément zal worden
verleend.

21 januari 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2fr januari 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.E - DIB - H.TD - KAG/de K,
Afwezig t HK
,

2. Verklaring PB/P.v.d.A. over CPN
H,B maakt gewag van een PB/P.v.d.A.-verklaring d.d. 23-1-1975 waarin
wordt aanbevolen op het partijcongres in maart a.s. de samenwerking mei
CPN niet aan de orde te stellen» Ook wordt in deze verklaring het deelnemen aan door de CPN georganiseerde acties afgeraden.

3.

. VARA-interview met Philip AGEE (Zie ook Aurora 1WI-1975, punt 3 )
H.C brengt het op 25-1-1975 door de VARA-TV uitgezonden interview
met Philip Agee ter sprake. De BVD werd in dit intervie
in geen enkel verband genoemd.

H.BVD wijst in dit verband nog op de bespreking van AGEE's boek in
The Economist van 11-1-1975.
5. Ziekte PH.E
Het laat zich aanzien, dat PH.E voor langere tijd wegens ziekte niet
beschikbaar zal zijn. Zolang deze situatie voortduurt, zal H.E bij die
afwezigheid worden vervangen door H.EIX.
6. Bevordering
H.TD deelt méé, dat de heer

is bevorderd tot VAA.

7.

- 2-

- 2-

8. Mededelingen H.BVD
a)
b)
c)

d)

r

2? januari 1975

AURORA

AUHORA

OCHTI5ND3SoPR3KING op dinsdag 28 .januari 1973
Aanwezig: II.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D . H.E - H.TD - KAG/de K.
Afwezig : HK

1.

2.

3«

Cantine
De C,v,O, heeft gevraagd om de verstrekking van Iglo-maaltijden
in onze cantine te stoppen* (teruglopen variatie maaltijden-pakk
en orazet),
H.BVD heeft in principe geen bezwaar, doch wil ter zake de menin
van H.FID en de cantinecoramissie horen.

*f.

Rectificatie/aanvulling notulen Aurora 2fr-1

30 januari 1975.

NAIO
AURORA

OCHTENDBESPREKIKG op vrijdag 31 .januari 1973
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D . R.E - H.TD - KAQ-deK.
Afwezig : HK
1» Publicaties over BVD»
Uitvoerig wordt gesproken over de recente tendentieuze berichtgevingen
over de BVD in verschillende dag- en weekbladen.
H.BVD overweegt een rechtzetting - via de voorlichtingsdienst BIZA - va
publicaties over een bezoek van "een hoge BVD-functionaris" aan het NKV
kantoor te Utrecht.

k» Zuldmolukkera.
H.C wijst op het besprokene tijdens de bijeenkomst van de kleine evalus
commissie, d.d. 30-1-1975»
Indien het resultaat van het gesprek op 18-2-1975 tussen Minister-Presd
en Ir. Manusama niet aan de hooggespannen verwachtingen aan Zuidmoluks*
kant beantwoordt - zoals te verwachten is - moet er rekening mee wordei
gehouden, dat radicale elementen zullen overgaan tot "harde akties".

3 februari 1975

AURORA

OCÏK'EKPBËSPREKIMG op dinsdag k februari

1975,

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - KAG-de K
Afwezig t HK

1.

2.

we rk t i ,1 d e u
Gebleken is, dat er in het algemeen (TD vormt een uitzondering) veinij
gebruik wordt gemaakt van de regeling variabele werktijden.
De Afdelingshoofden hebben niet de indruk dat er misbruik van deze
regeling wordt gemaakt»
k. BVI; en de pers
H. BVD deelt mee, dat hij een reactie op het NKV-artikel aan het ANP
heeft veTstrekt (zie Aurora 31-1-1975). Overigens hfieft alleen do
NEC (1-2-1975) deze reactie gepxibliceerd.
Gebleken is inraiddeln dat een brigadier van de ID-Utrecht bij het NKV
is geweest.
II.T3VD sprak met
genootschap van
hoofdredacteuren, over de wenselijkheid met name de nieuwe(re) loden
van dit genootschap te informeren over functie en taak van de Diruurfc.
De heer
, die begreep dat e. c. a. niet over noot konen als
een verzoek van onze kant, zal dese kwestie nader bezien*
Hij liet evenwel blijken op korte termijn niet veel moge] i jkheden tn
aien5. BVD/CIA
H. BVD vernam, dat de Ministerraad de Minister van Binnenlandse Ü
heeft, gevraagd om te rapporteren over de relatie BVD/Cl'/,*
6» Xr/j,f j? n J^p e t h p f ^ r K.O l.t ho f f r> v e_r J3V D
K.r. uV« c!e vragen van dc-ae P «v. d. A. -kamerleden aan de Minister van
Bir,ï.i;-rJL:influfr IV.ken ovc-v de v.'srkwijïio van do IJVD, aal H. BVD n-s^t
M i n i s t e r De- Gysy Fortman opreken over de manier van beantwoorde 1 !)
. van d c se vragen.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 februari 1975
Aanwezig: R.BVD - PH.BVD - H.B - H.C . H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig r ~

1.

2. Politie en politiek
Naar aanleiding van de perspublikatie over de bemoeienis van
met politieke aangelegenheden en de mededelingen hieromtrent
aantal politiewoordvoerders aan het ANP, verstrekte HK enige
aan de Commissaris van Politie Almelo, de heer
j en
Hoofdcommissaris van Politie Haarlem, de heer

de politi
van een
informati
de

5o I»D.-vergadering
Ondanks de geringe opkomst had de woensdag gehouden I,D.-vergadering e
levendig karakter, voornamelijk door de bijdragen van de heren '.
en
Gesproken werd over de maatregelen, op het gebied van de terreurbestri;
In het bijzonder over de formatie van de bijstandsgroep onder leiding
van de Amsterdamse Hoofdinspecteur van Politie
De Commissaris van Politie Roermond, de heer ">
., die sinds
kort als secretaris van het Landelijk Contact optreedt, nodigde H.BVD
uit bij gelegenheid voor deze kring een inleiding over een onderwerp
van algemene interesse te houden. H.BVD heeft deze uitnodiging in
beraad genomen.

6.

AURORA
======

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 11 februari 1973»
Aanwezig: H,BVD - PH.BVD - H.B - H*C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : t. - -

^ .

1.

2, Overlijden mevrouw
H.BVD spreekt enige woorden ter herdenking van

mevrouw

dié Zaterdag 8 februari na een langdurige

ziekte is overleden»

5.

12 februari

1975.

v .-s

AURORA

OCHTENDBËSPREKING op vrijdag 1*f februari 1975»
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1.

2,

Bomaanslag in Amsterdam
H.B deelt mede, dat dank zij onze informaties hedennacht om 2.00 uur e
bomaanslag verhinderd is op het metrostation Bijlraerraeer. Aangehouden
werden drie rechts-extremistische figuren,
Intellectuele dader van deze aanslag is Lewin.
Tijdens de vergadering maakt H.BVD met Mr. '
de afspraak, dat
HK en BFA om 12.00 uur in Amsterdam zullen zijn om nadere informaties
verstrekken en te spreken over het voorlichtingsaspect van de zaak.

3»

Gesprek met de Minister
H.BVD doet enige mededelingen over het gesprek, dat hij samen met KK
met de Minister en de Secretaris-Generaal had op 12 en 13 februari jl.
Aan de orde kwamen de klachten en problemen waarmede de Dienst zich
geconfronteerd ziet, t.w.:
ju die rond het artikel van
Antwoord op vragen Kolthoff en
Roethof - de tweede brief van de NVJ, de Minister zal het dagelijks
bestuur van de NVJ ontvangen - voorts de open brief van de ASVA.
Te verwachten is, dat het
artikel, gezien de verwijzing
naar He Kamercommissie in het antwoord op de vragen Kolthoff en
Roethof zal leiden tot een gesprek met de Kamercommissie, waarbij
dan de kwestie
en het geval .

aan de orde zullen komen;

b.

- 2-

- 2-

De Minister acht het wenselijk, dat wij de beantwoording van de vragen
van raadsleden in Rotterdam, Den Haag en Leeuwarden en van een statenl
in Gelderland coördineren»
H.BVD zal hierover contact opnemen met de betrokken burgemeesters en d
CdK Gelderland.

1? februari 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKI1TG op dinsdag 18 februari

1973.

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

1.

Bomaanslag metrostation
Gesproken wordt over de publiciteit betreffende de bomaansl
na de arrestatie van Lewin en de
technicus
In de Volkskrant van hedenmorgen is vermeld, dat de BVD bij
het onderzoek is ingeschakeld.
H.BVD werd gisteren opgebeld door Mr. <
, die na zij
grote voldoening over de voortreffelijke samenwerking met•
ons te hebben uitgesproken, vroeg of-wanneer het contact me
de pers daartoe leidt-; kan worden gezegd, dat de BVD bij de
zaak betrokken is. H.BVD heeft gezegd dit op prijs te zulle
stellen, mits geen aanduiding wordt gegeven van het specifi
aandeel van de Dienst in de zaak.

2.

Bezoek Minister-President Trudeau
Gesproken wordt over het bezoek van Ministor-President
Trudeau op 27 februari a.s..

Wij krijgen het programma hiervan toegezonden van 0.0. en V

4.

Bespreking: metn cLe Secretaris-Generaal
H.BVD heeft heden zijn maandelijkse gesprek met de S.G.,
Mr. P. van Dijke.

5.

Agenda
25 - 27 februari bezoek H.BVD aan Parijs, o.m. aan

•

28 februari Luxemburg, bijeenkomst Hoofden Beneluxdiensteh,

18 februari 1975.

—-jxv-uVt-5

AURORA

/

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 21 februari 1973.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - R.C - H.D - H.E - H.TD - HK
•A^*"

Afwezig : - - -

.

x

' .

1. Relatie Politie - BVD
H.B vestigt de aandacht op het artikel in De Groene van 19-2-1975 ov
de relatie Politie - BVD» hetwelk - afgezien van enige "kwaadsappige
opmerkingen - eigenlijk het eerste verhaal is, dat op een redelijke
basis is gestoeld. Hij meent, dat de schrijver ervan,
een
lid van de PSP is.
.
HK had 19 februari jl, een gesprek met de heer
directeur
RVD en met de heer
, Hoofd Voorlichting van het departement.
Dit vond plaats op instigatie van de Minister-President, i.v.m. de
publiciteit rond de Dienst*

2.

Metro-bomaanslag
H.C deelt mede, dat in het verdere verhoor van Ma.x Lewin deze gister
heeft bekend de intellectuele dader van de verijdelde bomaanslag te
zijn. '

3.
f

!

Actie

H.C deelt enige bijzonderheden mede over hetgeen tot nu toe kon word
achterhaald over de kwestie door
aangesneden in zijn
artikel in Vrij Nederland d.d. 22-2-1975.
beweerde, dat de
>. Dienst in 1956 bij een poging van een belastingambtenaar gegevens te
verkrijgen nul op het request had gekregen.
H.E hoopt binnenkort opening van zaken te kunnen geven.
k.

Agenda
- k maart 1975:

- 5 maart 1975:

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 23 februari 1975.
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H»C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

'

.

1.

2.

Relatie Politie - BVD (Zie ook Aurora van 21-2-1975, pt.1)
Gesproken wordt over de reacties van de burgemeester van Utre'
n.a.v. de interpellatie van het raadslid
over de rela
van de politie met de BVD en over de motie, die door de fract:
voorzitter van de PvdA,
werd ingediend. Deze motie
- V J l-l-J —

werd met 21 tegen 20 stemmen aangenomen.
PH.BVD zegt dit een vervelende aangelegenheid te vinden. Hij >
mede, dat H.BVD overweegt een commissie van BVD-medewerkers e:
afgevaardigden van de politie te formeren om deze te vragen v,
advies te dienen omtrent de relatie BVD - Politie. Er zijn en
onduidelijkheden daarin, die mogelijk kunnen worden uitgediep
H.BVD heeft burgemeester Vonhoff gevraagd de notulen van de
raadsvergaderingen op 13 en 1^ februari, waarin de positie va
politie en de relatie met de BVD aa
orde kwamen, ter beschikking te stellen.

27 februari 1975.

AURORA

OCHT5NDBS3FREKING op vr^dag 28 februari 1975
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.BVH

1.

Zaak Lewin

. * . ' • •

H.C deelt mede, dat gisteren een gesprek plaatsvond met Mr.
die
ingelicht werd over het spionage-aspekt dat in de zaak Lewin naar voren
is gekomen.
Kr.
zal een gesprek hebben met de. OvJ Mr.
in Amstc
dam om te bewerkstelligen dat het spionage-element in de zaak wordt gescheiden van de aanslagkant. Mr. ;
zal het opsporingsonderzoek
gaan leiden met het oog op een mogelijke vervolging van Lewin
Dit opsporingsonderzoek zal worden verricht
door enige rijksrechercheurs uit Amsterdam, samen met twee rechercheurs
van de Gemeentepolitie.'
Wij zijn thans doende uit onze gegevens alles op te diepen wat ter beschikking van de betrokken opsporingsambtenaren kan worden gesteld*
PH.BVD zegt gisteren overleg te hebben gepleegd met Mr.
. over <
kwestie van de publiciteit ten aanzien van het spionage-element.
Mr.
_ deed dit op verzoek van Minister Van Agt in verband met d<
verwachte weerslag in de politieke situatie in Amsterdam» Aanleiding w»
de mogelijkheid dat
Lewin
in de publiciteit zou komen (Elsevier, Vrije Volk; is gebleken ]
het geval te zijn). Overeengekomen werd dat wanneer een persmededeling
wordt gedaan dit een zeer summiere moet zijn en dat deze op een niet t<
hoog niveau (Politie, hoogstens OvJ) zal plaatsvinden.
Tijdens de vergadering belt de Minister op, die over deze kwestie met
PH.BVD van gedachten wisselt. Van de Minister vernam PH.BVD-, dat de
Minister-President met de gedachte heeft gespeeld zelf over de kwestie
iets in de publiciteit te brengen. Minister De Gaay Fortman en Ministe:
Van Agt h-ebben hem kenbaar gemaakt dit niet aanbevelenswaardig te vind
2.

Gesprek met Minister-President
PH.BVD lichtte donderdagmiddag Minister-President Den Uyl in over de
zaak-Lewin. Deze was bijzonder geïnteresseerd. Voor hem was de aangele
heid van het berichtenverkeer een eye-opener.
Verder toonde de Minister-President belangstelling voor de kwestie van
Zuid-Molukkers en de situatie in de CPN.

3..-

- 2-

- 2-

Relatie Politie - BVD
HK kreeg gistermiddag een telefoontje van het Tweede Kamerlid Roethof.
Deze toonde zich geïnteresseerd in de bepalingen in het K,B. betreffen
de bevoegdheid van H.BVD on informaties te vragen aan Overheidsinstant
e.d, en de bepaling betreffende de verplichting van de Politie om de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten te informeren*
Kamerdebat over de BVD
Van de Griffier van de Kamercommissie, i
vernam BK dat het in
de bedoeling ligt na Pasen in de Kamer een debat over de BVD: te voeren
Dit zal dan geschieden aan de hand van het verslag van de Kamercommiss:
van 1973 dat nog niet werd behandeld, een nieuw verslag dat de Griffie:
gaat opstellen en de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan >
Kamer over de kwestie van de vertrouwensfunktiës en de veiligheidsonderzoeken.

3-3-1975

AURORA

OCHTENDBESPREKIKG op dinsdag k maart 1973
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : ——

1» Ontvoering Lorenz
Gesproken wordt over de ontvoering van de CDD-politicus Lorenz, die bij
de verkiezingen van zondag j.l» kandidaat was voor het burgeraeesterscha;
in West-Berlijn. De vraag komt op of zoiets in Nederland mogelijk zou
zijn.
2» Zaak Lewin
HC deelt mede, dat hedenmorgen een gesprek plaatsvindt met de Coramandan
van Rijkspolitie
uit Amsterdam en twee rijksrechercheurs betreffende het opsporingsonderzoek
contra Lewin, dat dezen ter hand zullen nemen*
3. Relatie Politie - BVD
Gesproken wordt over de raadsvergaderingen in Utrecht op 2? en 28
februari j.l. waarin naar aanleiding van een interpellatie van de heer
(PPR) de relatie politie - BVD aan de orde is geweest.
Ondanks het feit dat dit door de Burgemeester werd ontraden, nam de
Raad vrijdagavond een motie aan,
HK spreekt het vermoeden uit, dat achter deze motie een contra-BVD-akti
schuil gaat. Hij sluit niet uit dat de Tweede Kamerleden Roethof en
Van Gorkum daarbij betrokken zijn.
Voorts vestigt hij de aandacht op de vragen van het Tweede Kamerlid
Van der Lek over de relatie politie - BVD, die nogal indringend zijn
en die kennelijk zijn gebaseerd op een artikel in de Groene van 19
februari j.l.»
De in Utrecht aangenomen motie is gevolgd door vragen van de Kamerledeï
Roethof en Franssen. Dezen willen van de Minister weten of hij vooraenu
is de kwestie
..._
niet aan de orde
te stellen. K.BVD overweegt on een gesprek te arrangeren met de leiding
van de bonafide ambtenarenorganieaties. (Opmerking: In een onderhoud
hierover met de Minister gaf deze ais zijn mening te kennen, dat hot
nuttig is, wanneer H„BVD in een informele bijeenkomst
eni|
informatie over de taak en de funktie van de BVD zou verschaffen.;

- 2-

6 maart 1975«

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 maart 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : - - 1.

2.

3,

Zui d-Molukke rs
on H .C namen deel aan besprekingen
i die plaatsvonden n. a. v. de berichten van mogeli
activiteiten van Züid-molukkera,
Er zijn flexibele bijzondere maatrege
t. a. v. bepaalde objecten genomen.
Kamercommissie
De op 5 maart gehouden bijeenkomst van de Kamercommissie waarheen de
Minister vergezeld werd door de S.G.i H. BVD en HK, verliep in een
welwillende sfeer.
"
"

De Lewin-zaak werd uit de doeken gedaan. Men had hiervoor grote
interesse. Na Pasen zal er een debat in de Kamer in pleno plaatsvind
over de BVD n.a.v. het oude verslag van de Kamercommissie uit 1973»
nog niet werd behandeld, een nieuw verslag dat men thans doende is c
te stellen en de brief van de Minister over de kwestie van de vertrc
wensfuncties en de veiligheidsonderzoeken.
5.

Gesprek met Tweede Kamerlid^ Dr» Van Gorkum
II.BVD vertelt het e.e.a. over het gesprek, dat hij samen met HK had
met de heer Van Gorkura op k maart jl.. Hij durft geen uitspraak te c
over het effect daarvan.

- 2-

- 26.

Minister en NVJ
De Minister had gisteren een gesprek met een afvaardiging van de
Nederlandse Vereniging van Journalisten, t.w. de heren !
_, voorz

_, vice-voorzitter en i

, algemeen secretaris.

De Minister gaf een duidelijke uiteenzetting over het feit, dat de B
geen onderzoeken instelt t.a.v. .journalisten, die weieens kritische
artikelen publiceren* '.
De afd. Voorlichting van het departement stelt een kort communiqué
van het gesprek op, dat aan de pers zal worden verstrekt.
7.

Relatie Politie - .BVD
H.BVD ontvangt op 19 maart een redacteur van Het Vrije Volk, die hem
aanwezigheid van de hoofdredacteur,
een interview z
afnemen voornamelijk handelend over de relatie Politie - BVD en over
het veiligheidsonderzoek. Dit interview vindt plaats na een gesprek,
dat H.BVD op 18 maart zal hebben met de burge'meester van Utrecht,
mr. Vonhoff. Dit gesprek vindt plaats n.a.v. de discussie eind vorig
week in de Utrechtse raad en de aldaar aangenomen motie.
Ingevolge een suggestie van de Minister en de Secretaris-Generaal za
H.BVD met de burgemeester van Utrecht de mogelijkheid bespreken om i
de kring van de burgemeesters van de grote steden (meer dan 100.000
inwoners) een uiteenzetting over de taak en functie van de BVD te ge
Voorts heeft H.BVD nog in beraad het houden van een inleiding voor h
Landelijk Contact*

8.

10 maart 1975.

AURORA

OCHTSNDBESPREKINQ op dinsdag 11 maart 1973.
Aanwezig: PH.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : K.BVD

2.

3.

^0-urige werkweek
PH.BVD~wijst erop, dat per 1 april bij de Rijksoverheid de 'tO-urige
werkweek wordt ingevoerd. Dit kont neer op ca. 15 minuten per dag
korter werken. Met de CvO wordt overleg gepleegd omtrent de wijze
waarop dit moet worden gerealiseerd.
Gedacht wordt aan de beëindiging van de werktijd om 17.15 uur.

11 maart 1975.

AURORA

EKDBZoPI^KING op vrijdag 1*f maart 1975
Aanwezig: H.BVD - PU.BVD - H.B -H.C - H.D - H.B - H.TD - HK
Afwezig s — —

1.

-'a -

5« Klacht aan Kamercommissie

H.BVD maakt melding van een klacht hem toegezonden door de voorzitter
de Kamercommissie.

17 maart 1975

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op dinsdag 18 maart 1973
V

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
A'T VJ «*•>•. i tf
i
_____
Afwezig

Advies- en bijstandsgrqep
HC deelt mede, dat de werkgroep
binnenkort wordt omgezet
in de geplande adviesgroep, waarna installatie door de ProcureurGeneraal van Den Haag, Mr» Van der Feltz, zal plaatsvinden.

Defensiestudiecentrum
Er blijken geen kandidaten te zijn voor de intermitterende cursus 1975
waaromtrent een circulaire van het Defensiestudiecentrum werd ontvangei
Security 1975
H.BVD bracht maandag j.l. vergezeld van de heer '.
van TD een
bezoek aan deze security-beurs in Utrecht. Hij vond dit een nuttig bezoek, omdat het hem duidelijk maakte in welke mate men zich met het
probleem_van de beveiliging bezighoudt.
Agenda
19-3-1975

2O-3-1975

20 maart 1975-

H.BVD interview met Vrije Volk, daarna maandelijkse bespreking met de Secretaris-Generaal, vervolgens afscheidsbezoek
van
, die met pensioen terugkeert naar
zijn vaderland.
H.BVD bijeenkomst CVIN.

AURORA

OCHTEKDBESPREKING op vrijdag 21 maart 1973

-

"'

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

1» Bankiersvereniging en beveiliging
H.D werd gebeld door de secretaris van de bankiersvereniging, die vro
oro een gesprek i.v.m. aandacht die men in kleine kring van leden wil
schenken aan het probleem van de beveiliging. De heer '
zal na
gaan wat men precies wil. Daarna zal worden bepaald of en op welke wi
we behulpzaam kunnen zijn.

11

2. Gesprek Minister met N.V.J«
H.BVD leest het door de Minister uitgegeven perscommuniqué voort dat
werd opgesteld n.a.v. het gesprek dat de Minister kortetijd geleden

^

had met een deputatie van het bestuur van de Nederlandse Journalisten
Vereniging.

3.

k. Interview Vrije Volk
H.BVD maakt melding van dit interview, dat 19 maart door hem werd geg
ven en dat plezierig verliep.
In een nagesprek met de betrokken journalist,
bleek HK
dat het de bedoeling was op daarvoor liggende dagen aan het interview
vooraf te doen gaan een artikel van feitelijke aard over de BVD en ee
artikel waarin o.m. Kr.
en de Kamerleden Franssen en
Roethof aan het woord komen. In dit artikel wordt o.m. het probleem v
het verschoningsrecht behandeld.
HK heeft op verzoek van H.BVD de betrokken journalist en hoofdredacte
duidelijk gemaakt, dat het niet aangaat deze artikelen te publiceren zonder dat ons een mogelijkheid tot weerwoord wordt gegeven.
Dit vooral, omdat de onderwerpen, die in deze artikelen naar voren
zullen komen, niet in het interview ter sprake zijn gebracht.
Dit standpunt werd geaccepteerd. Wij krijgen inzage van de eerste twe
artikelen en H.BVD krijgt de mogelijkheid daarop, eventueel in een
nader interview, te reageren.

- 2-

- 2"'(*•-• • :

5. Politie - BVD

•

Over het gesprek, dat H,BVD en HK óp 18 maart hadden met Burgemeeste
Vonhoff van Utrecht, H.C.v.Q.P.
en C.v.G.P.
deelt

H.BVD het volgende mede:
Het gesprek was naar beide kanten verhelderend. Het bleek dat Burgemeester Vonhoff, die zich overigens in de .Raad duidelijk positief
t.a.v. het inlichtingenwerk en de BVD had opgesteld, nog niet klaar
voor ogen stond wat de inhoud van de eigen inlichtingentaak van de
politie kan zijn*
De Burgemeester zal bevorderen, dat H,BVD een uiteenzetting over de
verhouding Politie - BVD zal kunnen geven in een bijeenkomst van de
club van Burgemeesters van gemeenten met meer dan 100.000 inwonere.
Dit zal waarschijnlijk begin juni plaatsvinden»
In een nagesprek met de heren
kon nader worden
gepreciseerd wat het onderscheid is tussen de BVD-taak en de algemen
inlichtingentaak van de Politie.
In het gesprek met de Burgemeester heeft H.BVD waarderend over het w
van de ID-Utrecht gesproken, er daarbij op wijzende dat een grote akt
viteit toch altijd gepaard moet gaan met een zekere voorzichtigheid.
Naar voren komt, dat het nuttig kan zijn onze medewerkers, die veel
relatie met de Politie werken, waarbij in eerste instantie gedacht
moet worden aan
, nog eens iets te vertellen over de aard van de
relatie politie - BVD. HK zal dit, wanneer wij wat uit de periode
van de huidige grote drukte zijn t.z.t. graag doen.

2*

6. Geheime fondsen
A.s. dinsdag 25 maart zal na Aurora worden gesproken over de begroti
geheime fondsen.

7.

maart 1975

AURORA

OCHTKND3S5PR1SKING on dinsdag 2$ maart 1973
Aanwezig: H. BVD - Pil.BVD - H.B - II.C - DI3 - H.E - II.TD - HK
Afwezig : - - -

1»

Activiteiten rond het gebouw
H.B meldt, dat vrijdagmiddag 21 maart jl. iemand weer doende is
geweest ds nummers te noteren van auto's, die rondom het gebouw
geparkeerd stonden. Waarschijnlijk betreft het hier een activiteit
van de
ondernomen door de bekende
H.BVD betreurt het, dat vrijwel geen gevolg wordt gegeven aan het
verzoek geen auto's in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw te
parkeren»

2,

Zuidraolukkers

H.C deelt verder mede, dat Manusaraa en Metiary dezer dagen aijn otit
vangen door de loco-burgeraeester van Den Haag ]
en door H.C.v.
. Hun is kenbaar gemaakt, dat zij er mee dienen rekening te
houden, dat geen vergunning zal worden gegeven voor een demons:trati
in Den Haag op 25 april a.s..
H.C hoopt, dat de officiële mededeling daarvan (het besluit tot het
niet toestemming geven zou reeds zijn genomen) eerst na Pasen zal
plaatsvinden»
3«

Bereikbaarheid Paasdagen1
H.S verzoekt de afdelingshoofden hem uiterlijk mogen de gegevens te
verschaffen betreffende de bereikbaarheid tijdens de Paasdagen.

25 maart

1975.

