AURORA

OCHTSNDBESPRSKING op dinsdag k april 1978
Aanvezig: PH.BVD - PBC - TVC - EB - KG - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD - ED

1. Communistische invloed in vakbeveging
N.a.T. d« huidige situatie in de Metaal die tot een confrontatie
van de vakbeweging in het bijzonder van de FNV met de regering
leidt vraagt PH.BVD aan HB bijzondere aandacht voor de invloed
Tan de CFN in de vakbeweging. •
2. Terrorisme
Qememoreerd wordt het feit dat volgens persberichten Vadi Haddad
in de DDR is overleden.
3«

Uitvijzing medeverkers Sovjet handelsmissie
N.a.v. de publicatie in de Telegraaf omtrent de uitwijzing van
twee medewerkere van de Sovjet handelsmissie in Aasterdan en het
feit dat t.a.v. een andere medewerker is kenbaar gemaakt dat deze
niet Beer in Nederland zal vorden toegelaten deelt EC mede dat bij
gesprekken net daarvoor in aanmerking komende personen al gebleken
is omtrent andere contacten van de Rucsen die vragen oproepen of
hierbij van inlichtingenwerk sprake is*
HK kreeg n.a.v. de Telegraaf-publlcatie de gebruikelijke vragen
van journalistcn. Tot hem wendden zich Het Binnenhof (
),
de Volkskrant (
), NOS journaal (
), Algemeen Dagblad (
). Verder onderhield HK contact met de voorlichtingeafdelingen van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

k. Defensie Studiecentrum
Van het DSC werd een mededeling ontvangen betreffende de mogelijkheid tot aanmelding van deelnemers voor de intermitterende cursus
1978 die plaats vindt in k perioden in totaal 12 dagen, t.w.
23 t/m 25 mei; 13 t/m 15 juni; 5 t/m 7 September en 26 t/m 28 September.
HK verzoekt kandidaten voor deelneming uiterlijk 1*t april as. bij
hem aan te melden.
HK zal laten nagaan vie bij de Dienst belangstelling hebben voor
deelnening aan de ^8ete herhalingscursus die van 9 t/m 11 mei
vordt gehouden. Daarna zal wordea vastgelegd wie naar deze cursus
kunnen gaan.
5-

PZ
HAZ deelt mede dat HPZ door ziekte voorlopig voor een periode van
1^ dagen is uitgeschakeld. De beer
zal de zaken waarnemen.
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6. Contact met Justitie
Heden koaen bij ons op bezoek de her en OvJ
(Amsterdam)
en
(Ten Kna£) , die als plaotsvervangsrs van de LCvJ Terrcricr.
Mr. Gonsalves zullen optreden en voorts de Advocaten-Qeneraal bij
het Qereehtshof in Den Haag Mrs.
en
, die ale plaatsvervanger voor PG Mr. Van der Felts van terroristische aangelegenheden zullen fungeren.

4.^.1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op vri.1 dag 7 april 1978
Aanwezig : PH.BVD - TVC - PBC - H B - H C - H D - H E - H.TD - E.AZ - HK
Afwerig

: H.BVD

.1* CoBBuniBtiaehe invloed in vakbeweging
HB maakt melding van een besluit van de ledenraad van de afdeling Amsterdam
van de ABVA die zich uitsprak tegen de opvatting van het ABVA-hoofdbestuur
dat CPN-leden die in deze ambtenarenbond partijpolitiek bedrijven geroyeerd
aoeten kunnen worden.
Het is de vraag of het betreffende voorstel van het hoofdbestuur het in de
bondsraad zal halen,
2. Irakezen
EC deelt uede dat sinds begin maart eieh drie Irakezen in ons land ophouden, die in relatie staan met een Palestijnse vereetsgroep in Bagdad.
Er worden naspeuringen naar nun activiteiten gedaan.
3» Panorama
HK verzoekt de hoofden van de dienstonderdelen de bijdragen voor het
Panorama over de afgelopen periode oktober 1977 - april 197& faij hea in te
zenden.
k. Bijzondere lasten
H.BVD maakt in de week beginnende 17 april a.8. zijn rondgang langs de
betrokken ministers voor de bijzondere lasten. K/D verwacht de betrokken
gegevens heden te ontvangen*
5« Contact met Justitie
TVC deelt mede dat de op 4 april jl. gehouden bijeenkomst met twee
Advocaten-Generaal en twee Officieren van Justitie goed is verlopen.
Zij aehtten deze zeer instructief.

7.^.1978

AURORA
======
OCHTENDBESPREKIRG op dinsdag 11 april 1978
Aanwezig: PH.BVD - TVC - PBC - HB - PHC - HD - PHE - HTD - HAZ- K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1. Werklozenbelangenverenigingen
HB deelt mede dat door een aantal plaatselijke werklozenbelangenverenigingen acties tegen Gewestelijke Arbeidsbureaus en GAK-kantoren worden voorbereid. Het initiatief hiertoe is niet van de CP?'
uitgegaan; de CPN heeft wel grote invloed in deze verenigingen.
Het D.G. van O.O.&.V., het Ministerie van Sociale Zaken en de betrokken I.D.'s zijn op de hoogte gesteld.
2. Koelwagens

Antecedentenonderzoek Politie Academic
Door het TK-lid Van der Spek zijn vragen gesteld aan de Ministers
van Binnenlandse Zaken en van Justitie betreffende het anteeedentenonderzoek bij de selectieprocedure voor de Politie Academie.
In de vragen wordt er ten onrechte van uitgegaan dat op dit onderzoek de Beschikking Antecedentenonderzoeken van toepassing is.
De BVD heeft met dit onderzoek geen bemoeienis.

12.^.1978

AURORA

OOHTENDBESPREKING OP vrijdag ifr april 1978
Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - H B - H C - H D - H B - H.TD - HAZ - HK
Afwezig : E.BVD

1. Beroep Folkerts
Gesproken vordt over bet afzien van het door hem ingestelde beroep door
Folkerts tegen het vonnis van de Rechtbank Utrecht, vaarbij hij tot
20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De beroepszaak zou dinsdag
a.s. voor het gerechtshof te Amsterdan dienen. Alle beveiligingsmaatregelen waren reeds genomen.

Er wordt gefilosofeerd over de vraag velke beveegredenen Folkerts en
zijn raadsman Mr.
kunnen hebben gehad on van het beroep
af te zien.
2. ABVA
Gememoreerd wordt de uitspraak van de ABVA-bonderaad dat het hoofdbestuu:
met alle ten dienste staande middelen (w.o. royement en opzegging van he
lidmaatsohap) leden kan veren die op vergaderingen van de ABVA proberen
partijpolitiek te bedrijven en die een partijpolitiek standpunt tot een
bondsstandpunt traehten om te vormen. Deze beslissing houdt verband met
het optreden van CPN'ers in de vergaderingen van de ABVA.
?• Afvljzing van
voor vertrouwensfunctie
HD bracht gisteren een beeoek aan de staatssecretaris voor Verkeer en
Vaterstaat, mevr. Smit-Kroes. Hij diende deze van advies i.v.m. het feit
dat zij verwachtte door Marcus Bakker te vorden aangesproken over het
geval van
, waarin de DG PTT heeft kenbaar gemaakt op grond van
de uitkomst van het veiligheidsonderzoek bedenkingen te hebben tegen de
aanstelling van betrokkene in een vertrouwensfunctie bij de PTT. De
staatssecretaris is aanbevolen alleen te zeggen dat de bedenkingen
verband hielden met de politieke instelling van betrokkene, en daaraan
toe te voegen dat zij geen verdere mededelingen kan doen gezien het feit
dat het bezwaarschrift dat betrokkene heeft ingediend nu in behandeling
is bij de Adviseommiesie inzake de veiligheidsonderzoeken.
k. Overleg betreffende Zuidmolukkers
TVC deelt mede dat de Commissaris van Rijkspolitie
bij de PG
Den Haag ons heeft uitgenodigd om deel te nemen aan een periodiek overlef
met de Politic in gemeenten in Zuid-Holland, waar Zuidmolukkers wonen.
Dit overleg zal plaatsvinden op instigatie van de CdK Zuid-Holland en de
PG-Den Haag. Ook de CRI en het LET zijn erbij betrokken.
Het ligt in de bedoeling een dergelijk periodiek overleg ook te doen
houden in de provincie Zealand,
HC wijst crop dat dit mogelijk een betere weg is om meer inlichtingenactiviteiten in Middelburg t.a.v. de Zuidmolukkers te doen ontwikkelen
dan via de weg die OO&V voor ogen had, nl. via een brief aan de CdK en
de Burgemeester druk uitoefenen op de Korpschef Middelburg.
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5. Volggroep LET
In de gisteren gehouden bijeenkomst van de Adviescommissie Terreurbestrijding is, naar TVC mededeelt, besloten geen volggroep bij de LET
op te zetten. In de ondersteuningsgroep van de LET betreffende de Zuidmolukkers zullen deskundigen op het terrein van volgen en obserratic
worden opgenomen, die de politic zullen ondersteunen bij het uitvoeren
van volgacties.
Het voorstel terzake komt in herziene tekst en ter definitieve vastBtelling in een volgende bijeenkomst van de Adviescommissie ter sprake.
Daarna zal het worden voorgelegd aan de Commissic van Bijstand en Overleg en vervolgens zal het in bespreking worden gebracht in de bijeenkoms^
van de Hoofdcommissarissen van gemeentepolitie en de Algemeen Inspecteur
van de Rijkspolitie.
Het eal due vel euige tijd duren voordat e.e.a. definitief wordt.
6. Vaste Commissie voor da inlichtingen- en veiligheidsdiensten
FH.BVD vertelt het e.e.a. over de donderdag 13 april des middags gehoudei
bijeenkomst van de Vaste Commissie, waarin ter bespreking stonden:
- de uitvijzing van de drie medewerkers van de Sovjet-handelsdelegatie;
- de aetiviteiten van de Dienst met het oog op mogelijke Zuidmolukse
acties;
- het klachtgeval van mevr.
Het was de eerste ontmoeting van Minister Viegel met de Vaste Commissie,
die thans onder voorzitterschap van Drs. Den Uyl bestaat uit de heren
Aantjes, Bietkerk en Terlouw. Het geheel had voor de Dienst eon zeer
positief verloop.
7. Defensiestudiecentrmn
Voor de intermitterende cursus van het Defensiestudiecentrtun 1978
zal HG als deelnemer worden aangemeld.

pGnTEND??ESPBSKING op dinsdag 18 april 19?8
Aanvezig: PH.BVD - TVC - ''HE - HC - HD - HE - HTD - IIAZ - HK
Afwezig :.H.BVD - PEG

1.

Zuidrcolukkers
HC deelt mede dat hem berichten hebben bereikt die er op wijzen
dat de stemming onder de Zuidmolukkers in Assen bijzoiider fol ic
en raoordlustig kan worden genoemd. Waar dit op uit 7.&1 draaien
verraag hij niet te voorspellen. Hedenavond vindt ten departcraente
van Binnenlandes Zaken een beepreking plat-its over de Zuidiaolukse
eituatic o.l.v. de Minister. Van BiZa-kant sullen hierbij verder
aanwesig zijn S.G. Mr. Van Dijke en Dr.
. Van de Dienst
de heer
» De bespreking wordt belegd met hoge anbtsdragers
o.m. CdK Drenthe ea burgemeester Acsen en heeft ten doel te bezien welke maatregelen op het terrein van de openbare orde i.v.ra.
de situatie in Assen en Drenthe nodig zijn.

2.

Recerve-telefonistes
HAZ vestigt de aandacht op een rondschrijven van HFID aan de hoofden van de dienstonderdelen, waarin hun asedewej-king vordt gevraagd
voor het ter beschikkijis stellen van siedev/erkBters als rcservetelefonistes. Hij onde-rotreept der.e oproep met nadruk.

3.

rublir-iteit betreffende de inlichtinEen- er veilighoidsdieasten
HK vestigt de aandacht op een CO waarin enige knipselrs van nrtikclen in het Groninger TJniversiteitsblad in november jl. over de
activiteiten van de IBB en van de BVD. Hij vindt het een gelrvkkige omstandigheid dat deze niet tot oen landelijke publiciteit
aanleiding sijn geweest.
Ook de recente publicaties in Trouw (12.4.1978) en Haagsche
Courant d3.Jt.19?8) betreffende de Nederlandse Hervortade Predikanten in Den Haag die geen informatics aan de BVD wilier, vorstret
ken vanwege vrees voor hun ambtsgehein is beperkt geblevon.
HK maakt melding van een brief van de voorz-itter van het bectuur
van de Sociale Academie in Den Bosch van 4.';.1973» Daarin worden
vragen gesteld n.a.v. de benadering door de Dienst van een raedewerker van de Academic.

'f.

yondst in Parijs
TVC neldt de ontvangst van een telex van Buitenlandse Zakcn waarin mededeling wordt gedaan van het i'eit dat een Duitse toerist
bij de Ambassade in Parijs een gevonden voorwerp heei't nangebrachl
bestaande uit oen actieplan van Carlos gericht op de bevrijdinj;
van de 3 in Nederland verblijvende- RAF-gevancenen.
/ • •"
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De evaluatio van het- bericht is niet hoog. Er wordt rekening nee
gehouden dat hier een zwendelaar bezig is.
.Gelujldshinder en Yeryuiling
TVC spreekt er zijn droefenis over uit dat deze twee begrippen
die in de buitenwereld opgeld doen, nu ook de BVD in hun greep
nemen vanwege de verbouwing in het souterrain 'en de naar zijn
mening niet zo goed functionerende cchoonmaakdienst.

18.^.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.-fdag 21 april 1978

'

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H B - H C - H D - H E - HTD - HAZ
HK
Afwezig :

1, Bezoek aan V.S.
H.BVD vertelt enige bijzonderheden over het bezoek dat hij in de
week van 3 april aan Washington bracht, alwaar hij gesprekken
voerde met
H.Q. en
H.Q. op vorcchillende niveaus.
Besproken werd o.m. het verlenen van technische bijstand door
aan onze Dienst t.b.v. de bestrijding van het terrorisme.
Dit jaar zal wederom een Jf-tal medewerkers een orientatiecursus
bij
kunnen volgen.
H.BVD legt verdere bijzonderheden vast in een verslag.
2. Nato Special Committee
Tijdens de deze week gehouden vergadering van het Nato Special
Committee kreeg H.BVD de indruk dat er iets zou kunnen gcbcuren
t.a.v. een andere aanpak van zaken door het Special Committee.
De persoon van het nieuwe Hoofd van het security bureau
, een vrij directe figuur, zou hierbij van invloed kunnen
zijn.
Gesproken is over de beslissing van de Nato Saad dat geen rapportage lean plaatsvinden betreffende nationale coramunistische partije:
De huidige voorzitter van het Special Committee, de heer
, zai
in een volgende bijeenkomst van de Raad kenbaar maken dat de diensten alleen rapporteren betreffende zaken die binnen hun statuut
vallen en dat rapportage betreffende communistische partijen die
nog altijd beschouwd worden als clandesticn optreddnde en anti
Nato ingestelde organisaties daarbinnen valt.
J. Griekse dienst
In aansluiting op zijn aanwezigheid tijdens de vergadering van het
Special Committee kwam de tweede man van de Griekse dienst,
bij ons op bezoek. Met hem vond een interessante gedachtenwisseling door H.BVD en PH.BVD plaats.
km

Zuidmolukkers
Gisteren ontvingen wij een melding dat de KPK bij de dinsdag 25
april te houden bijeenkomst van de RMS in de Houtrusthallen in uniform wil optreden. Dit zou dan strijdig zijn met de eerder door
Justitie gedanc uitspraak dat optreden in uniform niet sal worden
getolereerd.

- 2-
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I.v.m. dit bericht vindt te 10.00 uur een evaluatiegesprek op
D.G, niveau plaats, waaraan Mr.
(O.O.&.V.), Mr.
(Directie Politie) en H.BVD deelnemen. De Haagse politic heeft
Ir. Manusama uitgenodigd voor een gesprek hedenmiddag. Deze heeft
zich geexcuseerd en zal zich laten vertegenwoordigen door een
andere Zuidmolukker, mogelijk
.
5«

Ant i-Unilever-front
HK werd 19 april gelnformeerd door de heer
van De Telegraa
omtrent de ontvangst bij de krant van een brief van het antiUnilever-front .
Daarin naakte dit kenbaar dat Unilever produkten, o.ra. Blueband
binnenkort vergiftigd op de markt zullen komen. Bij navraag bij
BFA bleek ons van het bestaan van een dergelijke groep niets bekend te zijn. Gistermiddag werd HK over deze kwestie opgebeld door
de heer
van de ID Arnhera, bij wie via een contact van de
heer
, - een medewerker van de HOS, met de politic Renkum ook het e.e.a. over de brief van het anti-Unilever-front bekend
was geworden.

6. BVD afluisteractiviteit
HK geeft enige toelichting t.a.v. onze bemoeienis met berichten in
de pers over BVD afluisteractiviteiten bij de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij in Zoeterwoude. Mr.
, de griffier van
de Kamercommiesie, belde hem 18 april hierover op, op verzoek van
de voorzitter van de Commissie, Drs. Den Uyl, die het bericht dat
daarover naar het ANP was gezonden in de frnctie van commentaar
wilde voorzien. HK nam hierover op verzoek Iran PH.BVD contact op
met Minister Wiegel, die besliste dat een kernachtig commentaar
door de afdeling Voorlichting op het bericht zou moeten v:ordcr. gegeven en die daarbij de door HK gebruikte uitdrukking "baarlijke
nonsens" overnam.
Dit ministeriele commentaar heeft ertoe bijgedragen dat het bericfc
als een "nonsens"-verhaal in de kranten is gekomen.
7. Vondst in Parijs Czie ook Aurora 19.^.1978, punt *f)
TVC deelt mede dat de Duitse toerist die een actieplan van Carlos
gericht op de bevrijding van de drie in Nederland verblijvende
RAF-gevangenen had gevonden, bij onderzoek door de Franse politie
gebleken is een inlichtingen-zwendelaar te zijn.
8. Gesprek met Mr.
PH.BVD had 20 april een gesprek met Mr.
, die enige
toelichting gaf betreffende mutaties bij de CEI. De heer
wordt Hoofd, de heer
plv. Hoofd CRI en de HiP
uit Leiden wordt Hoofd Bijzondere Zaken.
PH.BVD heeft bevestigd dat onze relatie met CRI zeer goed is.

21.*f.1978

AUROBA
= =£====
*

OCKTENDBSSPBEKIHG op.dinsdag 25 april 19?8
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - HB - HC - DOB - HE - HID - HAZ - HK
Afwezig : PBC

1.

ID-Amsterdam
HE deelt mede dat donderdag 27 april 19?8 bij de Dienst komt kean:
oaken de opvolger van de HIP
als Chef ID Amsterdam de heer
. Afgesproken wordt dat HB in eerste instantie de opvang
van de nieuwe ID-chef zal verzorgen en dat hij zo nodig hierover
overleg met KCP zal plegen.

2. BZB
Besloten is dat de functie van Hoofd BZB na het vertrek van de
heer
die binnenkort met f.l.o. gaat, zal worden overgenoner
door H.FID en dat de verschillende BZB onderdelen in de toekonst
in nauwe samenverking met FID zullen flinger en.

3«

Roulatie
N.a.v. een notitie van een gesprek gehouden in de commissie die
zich met het roulatiesysteem bezighoudt vindt een discussie- hierover plaats.
H.BVD brengt naar voren dat hij vanwege de gronden waarop indertij
bij het Departement een aantal H-5 functies sijn verkregen vast
moet houden aan zekere vaststellingen betreffende de roulatie.
Hoevel de gedachte dat het systeem een algeaene inzetbaarheid van
medewerkers tot doel moet hebben niet volledig opgeld kan doen
wordt wel vastgehouden aan de doelstelling van een algemene er.
brede vorming van medewerkers.
H.BVD heeft al eerder instemming betuigd met de gedachte dat rsedewerkers inspraak zullen hebben bij de toewijzing van roulatiefuncties.
H.BVD houdt er echter aan vast dat men in het roulatieeysteem v;aar
voor een periode van ca. 12 jaar is voorzien in ieder geval eenmaal een binnendienst en eenmaal een buitendienst functie moet
hebben vervuld en dat men werkzaam moet zijn geweest bij twee
verschillende directies of een directie en de hoofdafdeling D.
De aanwezigen betreuren het dat bij de stagiair es/roulant er. de
uitgangspunten van het systeem en de grotere mogelijkheid ora in
de Dienst een H-5 rang te verkrijgen uit het oog worden verloren.

26.*f.1978

OCTTgBflPBESPESETNG op vri^dng ?S april 19?S

'

Aanvesig: 1I.B7D - PH.BVD - PBC - PIIB - HC - IID - HE - HTD - HAZ K/D

AfWozig : TVC- HK

1.

Werkcrpep THP.ASS
PEC doet enige mededelingen betreffende de vorderingen van dc-zc
werkgroep die deze week bij de Dienst vergaderde. De conclnsiee
waartoe de werkgroep kwam zullen vorden vorvat in eon aantal
stellingcn die op de bijeenkomst van de Bern-groep, 10 en. 11 acei
a.s., zullen worden besproken.

2«

Curc.us Britse diensten
Indertijd is in principe becloten dat vier groepen van zes desc
cursus zullen volgen indien de opgedane ervaringen van de eer.-?te
groep dit rechtvaardigen. In verband hiermede verzocht Il.BVD hem
een verslag van de ervaringen van de inmiddels teruggekeerde
eerste groep voor te leggen.

3.

Pik e t r_e g el i _ng
H.BVD heeft TVC verzocht een regeling voor een boreikbaarheidspiket voor de Pinksterdagen en a.s. zomervakantie voor te bereidan. Hij vercocht PIIB en HC in onderling overleg een regeling te
treffen voor de vrije dagen op 1 mei en *f mei a.s.

^»

Roulatiesysteem

5.

H.BVD heeft over dit onderwerp een geeprek gehad met de heer
(PZ) en de heer
(CVO). Nu de uitgaagspunten
van het roulatiesysteem vastliggen wil hij in overleg net HB,
HC en HD de praktische uitvoering van het systeem nader besien.
x^
Agenda Il.BVD
2. aei : Bijeenkomst van de Hoofdcomraissarissen van Politie.
3 mei : P.G.-vergadering. H.BVD verzocht de gebruikelijlce bijdragen voor dese vergadering tijdig (via UK) asji hem voo:

te leggen.

28. *u 1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op din8dag 2 mei 1978
Aanwezig: H.BVD - TVC - HB - PHC - HD - PEE - HTD - HK
Afwezig : PH.BVD - PBC - HAZ

1*

Zuidmolukkers
Het afgelopen weekend kwanen er weer enige melding en b inn en betref
fende mogelijke gewelddaden van Zuidnolukkers. Een Tan deze meldingen was aanleiding voor de landelijke Officier Mr. Gonsalves
om een spoedberaad in Assen te beleggen.
CF die daarheen werd afgeraardigd kwam tot de ontdekking dat er
coreel te beraden viel aangezien de besliasingen insake te nemen
•aatregelen al min of meer waren genomen.
H.BVD neent dat het nuttig is de procedure voor net bijeenroepen
Tan dergelijke evaluatie vergaderingen te bezien en hiercp een
gunstig tijdstip eens met Mr. Gonsalres over te spreken.

2.

Agenda H.BVD
3 mei 1978: 10.00 uur P.G.-vergadering
1^.45 uur bespreking met'^S.G
1^.00 uur bespreking met Minister BiZi.

3.5.1978

AURORA

OCHTEHDBESPHEKING op vrijdag 5 mei 1978
Aanwezig: H.BVD - HB - HC - HD - PHE - H.TD - HK
Afwezig : PH.BVD - PBC - TVC - HAZ

1. Bevaking Ministers
Maandagmorgen vindt op BiZa een bespreking plaats over de vraag velke
vaarde moet worden gehecht aan bewakingsmaatregelen t.a.v. de Ministers
Van Agt, Viegel en De Ruiter, die nog steeds voortduren.
Deelnemers aan deze bespreking zijn de heren
(Justitie),
(OO&V) en
(Veiligheidsdienst Koninklijk Huis).
Ala deelneaer van onze kant is TVC aangewezen.
2. P.O.-vergadering
H.BVD heeft tijdens de 3 mei Jl» gehouden P.G.-vergadering alleen gegevens
verstrekt omtrent het terrorisme. Hij acht het wenselijk dat voor de
Tolgende bijeenkomst (27 September 1978) een korte bespreking met HB en HC
plaatsvindt betreffende de punten die hij dan zal inbrengen.
3. Agenda
9i 10 en 11 mei H.BVD naar bijeenkomsten Hoofden Europese diensten
(Berngroep) te Parijs.

-C

8.5.1978

ATJRCSA

OCHTENDBESF-aEKING p-p dinsdag 9 nei 1978
Aanwezig: H.BVD - FH.BVD - PBC - TVC - H3 - HC - HD - HE - HTD HAZ - HK
Afwezig :

1. Actie

, c.s.

Gesproken wordt over de aanhouding eind vorige week van
, de zuster van
en de ler
, die van plan
waren een aanslag te plegen tegen het kantoor van de Westduitse
Verzekeringsmaatschappij Allianz op de Keizersgracht in Amsterdam.
Door een goede samenwerking van de Dienst met de politic Amsterdam
kon deze aanslag worden voorkomen.
2.

Activiteit

c.s.

Hedenmorgen vindt een bespreking met de chefs van de ID1en Amsterdam, Den Haag en Rotterdam plaats n.a.v. vorige week door ons gedane waarnemingen die erop duidden dat er contact bestaat tussen
de groep
en een groep in AmBterdao. Wij hebben de indruk dat men doende is iets op te tuigen i.v.m. de deze week in
Den Haag plaatsvindende Israel-week.
3.

ASTA
TVC nam dezer dagen deel aan een bespreking van de sub werkgroep
Verbindingen van de werkgroep Legistiek van de ASTA. Er werd een
nota opgesteld om een streamlining van het verbindingswezen tijden.
een terroristische actie te bewerkctelligen die t.z.t. in de ASTA
zal worden ter tafel gebracht.

*f.

Bewaking Ministers (zie ook Aurora 5.5.1978, punt 1)
TVC nam deel aan de 8 mei jl. gehouden bespreking bij OO&V waaraan
vertegenwoordigers van Justitie en Binnenlandse Zaken deelnanen
en vanwege de Veiligheidsdienst Koninklijk Kuis, de heer
Er zijn aanbevelingen opgesteld t.b.v. de in de toekomst t.a.v.
de Ministers te nemen bewakingsmaatregelen.

5«

Bevorderingen
H.BVD deelt mede dat de heer
per 1 januari 1978 is be
noemd tot hoofdambtenaar *f en de heer
per 1 novcrnber
tot hoofdambtenaar 5-

6.

Gesprek met S.G.
H.BVD had 5 mei 1978 een gesprek met de Secretaris-Generaal van
het Ministerie van Onderwijs, de heer
, die per 1 juli
a.s. deze post wisselt met die bij Volkshuisvestine en Ruimtelijke
Ordening. Gesproken werd o.r.. over het verstrekken aan de Dier.ct
van gegevens van de Directie Studiefinanciering. Onder zekere
voorwaarden is de S.G. hiertoe nu bereid.
\ 2 -

- 2 -.

?•

'Cesprol: r.st Tf.Z. Politicks "a^en ruitenlandoe Zahen
II.LVIr had 3 Kci 1$7C een gesprek met de heer
, DirecteurGeneraal Politieke Zaken bij Buitenlandee Zaken. Hierbij was de
heer
., hoofd van de Diroctie Europa, aanwezig. Van gedachten
werd gewisseld oatrent hot beleid van de EYD t.p..v. o.ctiviteiten
van inlichtingenofficiorcn on het moment vaarop v;ij s.anbevclir.t;en
gaan doen aan Buitenlandse Zaken on tot maatregelen te komen. Ook
kwam ter tafel de publiciteit die is ontstaan na de uitwijzing van
de twee raedewerkers van de Eussische Handelsmissie,
en

10.5-1978

r

AURORA

OCETZTNDBESPaiiKTKQ op vrijdgg 12 mei 1978
Aauvezigi H.BVD - PE.fcVB - P/30 - 2VC - HB - PHC - HD - HE - HID
HAZ ~ HK

Axwezig :

1. ActiT-iteiten

•

, C.B. (zie ook Aurora 9-5.1978, punt .

De Dienst, in het bijzonder £ XIII en de directie B, is de afgelopen week drnk bezig geveest met het vergaren van gegevens omtrent
de plannen van
c.s. t.a.v. de bijeenkomst ter herdenking van het 3O-jarig bestaan van de staat Israel die op 11.5*.
in het congresgebouw verd gehouden.
Er vonden allerlei clandestiene ontmoetingen plaats o.m. tussen
en
uit Amsterdam. De oa. 22 man die gister
;.. javond bij het congresgebouw opdoken zijn niet reel verder gekomen
dan het afsteken van vuurwerk. De Haagse politie was geinformeerd.
E XIII heeft goed met de politie samengewerkt. Er is ook nog een
raise bommelding binnengekomen. PH.BVD heeft Minister Viegel v&or
het gebeuren gelnformeerd. Dit omdat hoge personagien o.m. Prinses
Beatrix op de bijeenkomst aanwezig zouden zijn.
2. Zui dmolukkers
PHC maakt melding van een heden ontvangen bericht van plannen aan
Zuidmolukse zijde om de technische school in Assen te bezetten.
Het bericht leek serieus te moeten worden genomen. De politie in
Assen en Bovensmilde heeft maatregelen genomen om bij een eventuel
besetting direct in te grijpen.
PH.BVD nam dezer dagen deel aan een evaluatiegesprek op DG niveau,
met de DG's due van OO&V en van de Directie Politie. Onderwerp van
bespreking waren berichten dat van Zuidmolukse zijde acties werde
voorbereid tegen Ministers. In verband daarmede zijn de bewakingsnaatregeleu t.a.v. de Ministers Van Agt, Viegel en De Ruiter voorlopig gecontinueerd.
3. Bijeenkomst Bern-groep
H.BVD nam op 10 en 11 mei deel aan een bijeenkomst van de hoofden
van de Europese diensten, de Bern-groep in Parijs. Hij vertelt
hierover enige bijzouderheden. Gesproken werd o.m. over TBEVI, de
Europese cursus (nu definitief bepaald dat deze zal plaatsvinden
van 19 tot JO juni a.s. in Keulen), over het rapport van de werkgroep THRASS. Voor het overige wordt verwezen naar het verslag vat
de bijeenkomst.
t
k. BVD en ambtsgeheim van predikanten
HK maakt melding van een contact dat hij had met Mr.
* secre
taris van de Haagse Raad van Kerken, waar de kwestie van het verstrekken van inlichtingen door geestelijke ambtsdragers aan de
BVD nu ook ter tafel ligt. Verwezen wordt naar de notities die HK
hierover gemaakt heeft.
12.5.1978

AURORA

OCHTEHDBESPHSKING op dinsdag 16 tnei 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - PHB - HC - HD - HE - HAZ - K/D
*

Afwezig : H.TD - HK

1. Rustige Pinksterdagen
Oeeonstateerd vordt dat het Pinksterweekeinde vrij rustig is verlopen.
In Eindhoven werden papieren gevonden, waaruit zou kunnen worden afgeleid
dat aen iets wilde ondernemen tegen de Israelische Ambaesade in Bonn.
Dit sal vandaag nader worden bezien. Nederlandse reizigers maakten melding
van de aanwezigheid van vier (vermoedelijk) Zuidmolnkkers op het vliegveld
van Cairo. Getracht wordt via onze KLM-contacten enige nadere gegevens te
verkrijgen.
2.

H.BVD maakt melding van enige op handen zijnde mutaties in de bezetting
van het
-station in Den Haag.
16.5.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 19 mei 1978
Aanwezig: H.BVD - FH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - EAZ - K/D - H.TD
Afwezig : HK
.

1. Anti-neutronenbom-actie CPN
HB meldt dat een door de CPN geinspireerde delegatie zowel bij de
Amerikaanse als bij de Russische regering gaat pleiten voor het nietinvoeren van de neutronenbom. Het schijnt ook de bedoeling te zijn zich
te richten tot de vergadering van de Verenigde Naties die dit najaar
gehouden wordt.
2.

Naar aanleiding van de aanhouding van de Zuidmolukker
in Indonesie
beeft BuZa de Ned. Ambassadeur in Djakarta verzocht deze alle mogelijke
eteun te verlenen. Betrokkene is in het bezit van een Nederlande paepoort.
EC merkt op dat getracht wordt meer duidelijkheid te krijgen omtrent de
figuur van
, die tot voor kort nog niet de aandacht op zich had
gevestigd.
J. Computer
EAZ deelt mede dat EG binnenkort bij de diverse belanghebbende afdelingen
van de Dienst voorlichting komt geven betreffende de eearchmogelijkheden
die de computer te biedsn heeft.
k. Artikel over BVD in "Avenue"
Het heden uitgekomen juni-numaier van het maandblad "Avenue" bevat onder de
titel "De BVD doorgelicht" een artikel van Guus Dijkhuizen over de BVD en
de andere Nederlandse dieneten. HK had in decenber 1977 een gesprek met
de heer Dijkhuizen en de laatste heeft ruimschoots gebruik genaakt van
het hem daarbij ter beschikking gestelde (open) materiaal
5« Politieke Beiavloedina
PBC ontving bezoek van een nedewerkster van
die de leiding heeft van
een groep die zich speciaal met de "beinvloeding" bezighoudt. Bij
wordt veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Ons is een overzicht van
de daarbij opgedane ervaringen toegezegd.
6. Kon. onderscheiding
H.BVD deelt mede dat de heer
die heden afecheid van de Dienst
neemt bij koninklijk besluit is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
- 2-

- 27. ASTA
H.BVD woonde gisteren de in Neerijnen-d*~onder voorzitterschap van
Mr.
gehouden bijeenkomst van de ASTA bij. In hetbijzonder is
aandacht besteed aan mogelijkheden on enige controle te krijgen op het
optreden van de nieuwstnedia bij zich voordoende terroristische activiteite
Op verzoek van H.BVD zal H.TD doen nagaan welke mogelijkheden er zijn de
ontvangst van radio en televisie-uitzendingen in b.v. een omsingeld geboui*
te verhinderen of te storen.
8. Mutaties Dienstleiding
H.BVD deelt mede dat met ingang van 1 mei 1979 de beer
(H.TD) de
heer Neervoort als PH.BVD zal opvolgen. De heer Neervoort zal nadien
nog enige tijd op parttime-basis als adviseur aanblijven. Het is de
bedoeling dat er t.z.t. ook een wijziging komt in de taakverdeling van
H.BVD en PH.BVD. Een en ander zal intern per circulaire worden bekend
gemaakt.
19.5.1978

AURORA
PtBCSSS

OCHTENDBESPREKIHO op dinsdag 23 mei 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H B - EC - E D - B E - H.TD - HAZ - K/I
Afvezig : HK

1. Holukse reacties op dood Moro
EC maakt melding Tan reacties uit een tweetal Zuidmolukse groeperingen
op de dood van de Italiaanse politicus Aldo Moro, waaruit kan worden
afgeleid dat men daar niet geheel afwijzend staat tegen de strijdmethodes van de Italiaanse Bode Brigades. E.BVD verzoekt dit op te nener
in net veekrapport voor de Minister.

Washington stelt zich globaal op net standpunt dat alleen dan van
Internationale terreur kan worden gesproken wanneer een groepering uit
enig land terreurdaden pleegt in een tweede land tegen een groepering
uit een derde land. Gesproken wordt over de'gevolgen die dit standpunt
kan hebben voor de eventueel door
te verlenen technische support
bij ons aandeel in de terreurbestrijding in Nederland.

- --

r-

3» Mutaties
H.BVD deelt mede dat net in de bedoeling ligt in de taakverdeling van de
dienstleiding en in de opvolging van enige medewerkers als volgt te
voorzien:
- Dienstleiding
: a) de heer
zal zich in de maand juni a.s.
orienteren op het terrein van de Directies B en C
per 1.7.1978 opgenomen vorden in het Kabinet en
vanaf die datum ook de werkbesprekingen van de
chefs van de diverse dienstonderdelen met de
Dienstleiding bijwonen;
b) bij de toekomstige taakverdeling zal E.BVD zich
in het bijzonder bezig houden met de aangelegenhe den van K, B, C, D en E en PE.BVD met die van
AZt G, TD en ACD.
- PBC en TVC
: er is nog geen beslissing genomen over de handhavinf
van deze functies en dientengevolge ook niet over cU
eventuele opvolging
- KCP
: naar het zich laat aanzien zal per 1.9-1978 de heer
(ex Marine-officier) als KCP II in dienst
treden; deze zal na een inwerkperiode t.s.t. de heei
De Savornin Lohman opvolgen
- K/D
: naar verwacht wordt zal (eveneens per 1.9.1978)
Mr.
in dienst treden, bestemd als vervanger
van K/D die per 1.10.1978 met f.l.o. de Dienst verlaat
- PZ
: in de vacature van Chef Bureau Rechtspositie zal
- TD

&*•5-1978

,

waarschijnlijk voorzien kunnen worden door de aanstelling van een nieuwe medewerker Mr.
: de heer
zal per 1.7.1978 de heer
opvolgen als E.TD.

AURORA

OCHTENDBE5PREKIKG op vri.1daK ?6 aei 1978
Aanwezig: H.BVD - FH.BVD - PBC - HB - PHC - HD - PHE - HTD - HAZ
K/D
Afwezig : TVC - HK

1.

'

Vestduitae contacten
EB maakt melding van contacten van eovel Vubbe als van het echtpaa:
Eeken met Duitse groeperingen. Vooralsnog is het niet duidelijk of
het hier dezelfde Westduitse groep betreft.

2.

Zuidmolukkere
PHC typeert de huidige situatie in de Zuidmolukse sfeer als die va:
een "geladen stilte". Vaststaat dat er vanuit Belgie vapens werden
ingevoerd. Opnieuw werd contact met de Irakese Ambassade geconstateerd.

J.

HOS-uitzendlng over Tsjechische wapenaffaire
HD vernam van de heer
, Chef Dienst Luchtvaart R.P. Schip
hoi, dat de NOS een TV-documentatie wil vervaardigen over de
Tsjechische wapen-affaire van enige jaren geleden. Bij informatie
via KEB bleek clat bij onze Engelse relaties wel enige bedenkingen
uit security-oogpunt bestaan.
Het schijnt niet in de bedoeling te liggen dat de BVD ook een rol
in het stuk speelt.

k»

Kamerovertredingen
H.BVD spreekt er zijn voldoening over uit dat het aantal geconstateerde kamerovertredingen in de maand april tot zeventien gevallen
beperkt is gebleven.

5.

Club de Bern
H.BVD zal op 31 mei a.s. een bespreking hebben met HE, H.KEB, KCP,
H.FID, HAZ en de BVA betreffende de bijeenkomst van de Club de
Bern die op 6, 7 en 8 november a.s. in Nederland sal plaatsvinden.

29.5-1978

op djnsdag 30 mei 19?S
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H B - H C - H D - H E - H.TD - HAZ - K/D
Afwezig : HK

1. Arrest at ie Duitse terroristen

'

.

.-

Gesproken wordt over de arrestatie van de vier Duitse terror 1st en,
,
,
en
in Joegoslavie. Be Vestduitse
regering heeft hun uitlevering verzocht. Twee van hen,
en
hebben indertijd ook in Nederlar:
verbleven.
2. Beklag bi.j kamerleden
HC deelt mede dat tijdens een £ IX-onderzoek in de Oostduitse sfeer bleek
dat degene voor vie vij belangstelling hebben contact had opgenomen met
het Eerste Kamerlid Dr. Brongersma. Tijdens een op korte termijn gearrangeerd onderhoud met betrokkene deelde deze mede het plan te hebben zich
ook met het Tweede Kamerlid Dr. Waltmans te verstaan. Het gesprek leidde
er toe dat betrokkene besloot van (vender) contact met genoemde Kamerleden af te zien.

3« PerBpublicatie
In een hoekrubriek van "Het Vaderland" van hedenmorgen kotnt een enigszins
negatieve ontboezeming voor over (o.a.) het contact van journal is ten met
de Dienst, vaarschijnlijk van de hand van de redacteur
* alias
.
had in juli 197? telefonisch contact met HK
naar aanleiding van de Holukse gijzelingsacties in Bovensmilde en Vries.
k. TREVI
TVC doet enige mededelingen betreffende de door hem bijgewoonde bijeenkomst van de Werkgroep I. Vervezen wordt naar zijn verslag.
5. Rectificatie
In punt 3 van het Auroraverslag van 26 mei jl. i.p.v. "Tsjechische
wapen-affaire" te lezen "leree wapen-affaire".
30.5.1978

AURORA
======

OCHTEKDBESPREKING op vrijdag 2 juni 19?8
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC ~ HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - K/D
Afvezig : TVC - HK

,

1. Perspnblieat ie
HB vestigt de aandacht op het artikel "BVD-eorgen om Kruisinga"
in de "Telegraaf" van 31 »«i Jl» Het artikel bevat elementen die
de vraag doen rijzen of ten aanzien van bepaalde gegevens wel de
noodzakelijke discretie in acht genomen is. K/D vernam van de
Afdeling Voorlichting van BiZa dat de bekende journalist
,' daar telefonisch heeft gelnformeerd hoe men over dit
artikel dacht. Geantwoord is dat de verantvoordelijkheid voor de
inhoud geheel bij de "Telegraaf" ligt en dat men zich overigens
van commentaar vilde onthouden.'
2. Telefoonverkeer met Boekarest
HD vernam dat de Nederlandse Ambassadeur in Boekarest het Ministerie van BuZa erop heeft geattendeerd dat zakenlieden in Nederland in hun telefoongesprekken met de Ambassade er geen rekening
mee houden dat de gesprekken (zeer vaarschijnlijk) worden afgeluisterd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor hun onderhandelingspositie in de Roemeense sfeer. De Ambassadeur verzocht het
Ministerie het Nederlandse bedrijfsloven over e.e.a. te informeren.
3. Beveiliging Provinciehuizen
HD geeft een overzicht van de provinoies waar men reeds maatregelet
getroffen heeft - of voornemens dit is te doen - ter beveiliging
van de zetel van het provineiaal bestuur tegen terroristische
acties, zoals deze in Assen plaatsvonden.
k. Poolse vertalers
HE deelt mede dat de vier kandidaten van de Dienst alien geslaagd
zijn voor het examen vertaler-Pools.
5-

Werving
HAZ deelt mede dat de tweede serie "open" advertenties voor stagiaires tot dusver circa ^00 sollicitanten heeft opgeleverd. Van
de sollicitanten op eerdere "open" advertenties zijn via selectie
5 a 10 serieuze kandidaten overgebleven.

2.6.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 6 juni 1978
Aanwezig: H.BVD - HB - PHC - DOB - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - PBC - TVC

1. Perspublicatie (zie Aurora 2.6.1978, punt 1)
HB deelt nede over informatie te beschikken dat van de zijde van
de Amerikaanse Ambassade gegevens betreffende de ex-Minister van
Defensie Kruisinga zijn verstrekt aan een Kamerlid van de WD.
Mogelijk zijn hierbij van ons verkregen gegevens in het geding geweest. Het betreffende Kamerlid zou de Telegraaf kunnen hebben ingelicht.
HB hoopt nog verdere gegevens hieromtrent te verkrijgen.
2.

Koninklijk Huis
De heer
van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk
Huis heeft contact met ons gezocht om een oordeel te krijgen ontrent het gevaar voor de Koninklijke Farailie tijdens de traditionele vakantie in Porto Ercole. Hem is gezegd dat wij niet over
concrete gegevens beschikken betreffende een dreiging voor de
veiligheid van de Koninklijke Familie bij een verblijf in Italie.

6.6.1978

AURORA

ssssss

OCHTEHDBESPREKIHQ op dinsdag 13 3uni 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - DOB - HE - HAZ - HK
Afwezig : HTD

1«

Bezoek aan Zveden en Denemarken
PH.BVD, TVC en HC vertellen enige bijzonderheden over het bezoek
dat zij in de afgelopen week aan onze collega-diensten in
Stockholm en Kopenhagen brachten. In Stockholm werden interesaante gegevens medegedeeld omtrent de stadguerillagroepering die
enige tijd terug plannen had om de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken te ontvoeren.

2.

Coordinator
HK had een gesprek met Dr.
over het laatste ontwcrp
van de heer Van Eijkern, de voorzitter van de interdepartementale
commissie vetsontwerp inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende de coordinatie van het beleid en het werk van de diensten.
Dr.
deelt onze opinie dat het staatsrechtelijk niet
juist zow zijn de coordinatie van het beleid van de diensten aan
de coordinator op te dragen. Hij naakt een notitie vaarin enige
wijzigingen in de voorliggende bepalingen worden voorgesteld.

3. Overleg met OO&V
In de 9 juni jl. gehouden bespreking net de DG-OO&V die vergezeld
verd van de heren
en
kwam o.m. het rapport
van de Adviescommissie Terreurbestrijding betreffende de observatie groep van de LET ter sprake. Mr.
deelt onze bezwaren
daartegen. Hij heeft bewerkstelligd dat H.BVD deelneemt aan de
vergadering van de Commissie van de Begeleidingscommissie die
o.l.v. Mr. V.d. Feltz op 11 juli a.s. in Den Bosch over het rapper1
zal spreken.
k.

Bewaking Ministers
H.BVD had 12 juni 's middags een evaluatiegesprek met DG-OO&V
Mr.
, de plv. DG-Politie Mr.
die vergezeld
was van de heer
van de CRI over de vraag of de bewaking
van bepaalde bewindslieden moet worden voortgezet. H.BVD heeft gesteld dat waar er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de dreiging van Zuidmolukse zijde is gewijzigd het hem aanbevelingswaardig leek de bewaking nog niet te beeindigen. Hierbij zijn ook van
invloed gebeurtenissen als de herdenking van het ingrijpen van de
regering bij De Punt een jaar terug, de zelfmoord van een van de
deelnemers aan de Wijster-treinkaping en de in het verschiet liggende Zuidmolukse herdenkingsdata.
Besloten is de bewaking te continueren voor drie weken en roor de
afloop van die termijn de situatie opnieuw te bezien.

14.6.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op vr 1.1 dag 16 .1uni 1978
Aanwezig: H.BVD - PBC - TVC - HB - HC - DOB - HE - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - HTD

Beveiliging Ministerraadsstukken
De S.G. van Algemene Zaken heeft n.a.v. de recente indiscretiee en
perspublicaties betreffende minieterraadsstukken een brief aan zijn
ambtgenoten gezomden waarin hij aandringt onder verwijzing naar het
Beveiligingsvoorschrift-II 1961 op een betere beveiliging van deze
stukken.
H.BVD heeft bij dit rondschrijven een aantal kanttekeningen ten behoeve van onze S.G. gemaakt.
Hij vraagt de hoofdafdeling D hem op de hoogte te blijven houden van
veiligheidsincidenten bij de ministeries, opdat hij kan bezien of hij
op grond daarvan contact op zal nemen net de betrokken S.G. om over de
beveiliging van het departeraent in kwestie te gaan spreken.

16.6.1978

AURORA

y, *.
OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 20 juni 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - HB - HC - DOB - HB - HTD - K/D
Afvezig : TVC - HAZ - HK

1. Armenianen

.

HB maakt melding van berichten over op handen zijride gevelddadige
aeties van de in Europa verspreid levende Armenianen. Nader zal no{
vorden bezien of het op onze veg ligt de Turkse instanties van een
en ander op de hoogte te stellen.
2. Stakingen en demonstraties van ambtenaren
In verband met de te vervachten ambtenarenstakingen van a.s. vrijdag in enige grote steden buiten Den Haag en de voorgenomen demonstratie in Den Haag op maandag a.s. vordt gesproken over de vraag
in hoeverre ambtenaren van de Dienst geadviseerd dienen te vorden
niet aan de demonstratie deel te uemen. H.BVD zegt zich in deze
terughoudend te villen opstellen, voornamelijk omdat aan deze demonstratie geen politieke maar economische motieven ten grondslag
liggen.
3. L.B.T.
Uit een telefoongesprek met de procurenr-generaal Mr. Van der Felt:
bleek H.BVD dat deze de door ons naar voren gebrachte bezvaren teg<
een L.B.T.-volgploeg niet alle ten voile onderschrijft. De P.O. vi]
over deze zaak nog een nader gesprek met Mr. Gonsalvez hebben en
zal H.BVD het resultaat hiervan mededelen.
HTD merkt op dat in het LET-rapport over de featste gijzeling met
onvoldoende terughoudendheid over de BVD-activiteiten vordt gesproken. H.BVD zal TVC vragen hieraan aandacht te besteden in de a.s.
bijeenkomst van de Commissie
.

4. Beveiliging Ministerraadastukken (Aurora van 16.6.1978)
K/D vestigt de aandacht op de vragen over deze affaire die de T.K.leden Rietkerk en Lauxtermann op 9 juni jl. gesteld hebben aan de
Minister-President. Gevraagd vordt 6.a. of de M.P. bereid is een
"diepgaand onderzoek" in te stellen naar de vijze, vaarop ministerraadsstukken in handen kunnen komen van derden.

21.6.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 23 juni 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - DOB - PHE - HTD
HAZ -

Afwezig : HK

1«

Uranium-demonstratie
HB attendeert op de morgen in Den Haag te houden demonstraties
tegen de levering van verrijkt uranium aan Brazilie, waaraan
+ kO organisaties zullen deelnemen. Wij hadden hierover contact
Diet OO&V en de Geraeentepolitie Den Haag. Voor zover bekend zijn
onder de deelnemers geen belangrijke buitenlandee groeperingen.

2. CRI-journaal inzake terrorisme
In dit journaal - dat een grote spreiding heeft - worden ook van
ons ontvangen berichten verwerkt zonder dat voldoende rekening
wordt gehouden met de bronbescherraing. Verzocht is ons in den vervolge het concept voor te leggen. IID eniviag h«t cone opt van hat
juni oTOPeioht ea mcrlit e»p dat eek hiei-in do teyonbooohorming to
wenoen e«l»laat» Een ander bezwaar is dat het verslag zich ook op
politick terrein begeeft, H.BVD waardeert het dat men ons het
concept voorlegt en verzoekt voorshands te trachten in het overleg
op werkniveau tegemoetkoming aan onze bezwaren te verkrijgen.
3»

Stakingen en demonstraties door ambtenaren (Aurora 20.6.1978, punt2
H.BVD deelt mede dat de Minister van Binnenlandse Zaken in een circulaire van 20 juni 1978 t.a.v. deelneming aan eventuele acties
van ambtenarenorganisaties heeft bepaald dat:
a. voor deelneming aan acties vakantieverlof dient te worden opgenomen, welk verlof niet kan worden verleend indien het dienstbelang zich daartegen verzet;
b. buitengewoon verlof kan worden verleend aan degenen die een
kaderfunctie in de desbetreffende vakorganisatie(s) bekleden;
c. het lidmaatschap van bijzondere commissies of dienstcommissies
op zichzelf geen aanleiding mag zijn voor het verlenen van
buitengewoon verlof maar dat een uitzondering kan worden gemaakt voor hen die als zodanig een functie hebben bij de organisatie van een demonstratie;
d. inhouding van de bezoldiging dient plaats te hebben bij het
opzettelijk nalaten dienst te verrichten in strijd met de daartoe bestaande verplichtingen.

4.

Stagiaires
H.BVD heeft op vrijdag JO juni a.s. te 10.00 uur een bijeenkomst
met de stagiaires voor een gesprek over het rouleringsbeleid.

5. Inspraakprocedure
H.BVD merkt op zich niet te kunnen verenigen met de bij een der
dienstonderdelen gevolgde inspraakprocedure betreffende kandidaten
voor een bestaande vacature.
23.6.1978

AURORA
BSBBBS

OCHTEKDBESPHEKING op dinsdag 27 Juni 1978
Aanwezig: H.BVD - TVC - HB - PHC - DOB - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - PBC

1. Errata-verslag 23»6.19?8
Punt 2 CRI-journaal:
doorhalen de zin beginnende "net HB ontving het concept enz.".
Punt 5 Inspraak procedure: meet ale volgt luiden:
" H.BVD merkt op zonder zich te willen nitspreken over de waarde
van het al of niet volgen van een inspraak procedure, dat hij het
niet juist vindt dat onlange een inspraak procedure betreffende
kandidaten voor een bepaalde vacature op het niveau van de leiding
van een afdeling is gevolgd, zonder dat hij in het - voorzover he«
bekend voor de eerste maal in de Dienst - volgen van een dergelijk*

procedure is gekend.
2. Engels bezoek
HE deelt mede dat a.s. donderdag 29.6.1978 een tweetal nedeverkers
van
op bezoek komt. Zij koraen praten over volgproblemen en
zullen TO or een aantal medewerkers van E-XIII een film vertonen.
HTD wil gaarne een aantal medewerkers van TD daarbij aanwezig do en
zijn.
J.

Ver bowing kelder
HAZ doet enige mededelingen ontrent de voortgang van de verbouvingen in de kelderruimte onder gebouw 25. Binnenkort komt het eerste
voor TD bestemde gedeelte gereed. Daarna worden de nieuwe ruimten
voor de fotosectie klaargemaakt. Eind november wordt verwacht dat
de verbouwing zal kunnen worden afgesloten. Er wordt ook een nieuwe
verwarmingsinstallatie aangebracht. Nadat dit allee achter de rug i
wordt een nieuwe telefooncentrale geplaatst.

k.

;
HK maakt gewag van de ontvangst van een brief van
die daarin om een gesprek met hem verzoekt omdat hij einds het
vorige gesprek drie jaar terug een serie punten betreffende de
Sowjet-Unie heeft verzameld die hij met HK zou willen doornemen.
Het wordt niet wel mogelijk geacht op een dergelijk verzoek niet in
te gaan. HK zal H.BVD terzake een voorstel doen.
Justitie-cursus
Eind november 1978 en in maart 1979 vindt in twee afleveringen in
Varnsveld een cursus vanwege Justitie plaats voor toekomstige onder
handelaars bij gijzelingsacties. TVC deelt mede dat deze plaatsvinden telkens voor ca. 15 politieofficieren afkomstig van de RP
en van de GP. Mr. V.d. Feltz, de heer
en Mevrouw
sullen o.m. inleidingen houden. Ons is gevraagd een bijdrage te
leveren met uiteenzetting over terroristische organisaties. Deze
sullen worden verzorgd door HC en PHB.

- 2-

- 2-

6. Beveiliging Ministers
Naar H.BVD mededeelt heeft de Ministerraad vrijdag 23 juni beslotei
dat de beslissingsbevoegdheid omtrent het al of niet instellen van
een persoonlijke beveiliging van bepaalde ministers in handen wordt
gesteld van de evaluatiedriehoek op PG-niveau, dus de DG's Politic
en OO&V en H.BVD. Door dit overleg is 22 juni jl. besloten dat er
geen aanleiding is de persoonlijke beveiliging van ministers tot
nader order voort te zetten. Deze is maandag £9 juni beeindigd.
7. Kamerovertredingen
H.BVD spreekt zijn tevredenheid uit over het niet te hoge aantal
kamerovertreddLngen in mei 1978, dat 13 bedroeg. Hij vindt het vel
jammer dat onder de overtreders een hoofdambtenaar werd aangetroffen.

27.6.1978

AURORA
BBCSSS

/
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 30 .1uni 1978
Aanwezig: H.BVD - TVC - HB - PEC - DOB - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - PBC
1

"I.

*

Situatie in Rood Verzetsfront
HB vertelt het een en ander over de reacties binnen het Rood Verzets front na de mededelingen van Staatssecretaris Haars gedaan in
de Vaste Commissie voor Justitle van de Tweede Kamer n.a.v. vragen
van Kamerleden betreffende de behandeling van de Duitse RAF gevangenen. Deze vra«en war en ge'fnspireerd door de vertrouwensartsen en Mr.
:•

2. Arabisch terrorisme
PHC deelt mede
kregen dat het
terroristieche
Orly op 20 mei
3«

dat uit betrouwbare bronnen de bevestiging is verPFLP heeft besloten buiten het confrontatie-gebled
acties te ondernemen. De aanslag op het vliegveld
jl. was een begin daarvan.

Sowjet-spionage in Frankrijk
Wij ontvingen een telex van de DST betreffende de aanhouding in
Frankrijk van een drietal Russen op verdenking van spionage. De
eaak zal worden voorgebracht bij het Cour d'Etat met de bedoeling
de uitwijzing van het drietal te bewerkstelligen.

4, Zuidmolukkers
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen medewerkera van CF en
een twaalftal Lamid-medewerkers olv Kapitein
die informatieve contacten met Zuidmolukkers werkzaam bij de Landnacht
onderhouden. Onzerzijds is achtergrond-informatie over de Zuidmolukse problematiek verscbaft. Er zijn afspraken gemaakt over
een verdere samenwerking.
- Tijdens Aurora krijgt H.BVD een telefonische mededeling van de
SG-BiZa Mr. P. van Dijke betreffende een telefoontje dat deze
ontving van de hoofdredacteur van NRC-Handelsblad de heer
Deze deelde daarin mede dat hij reden had om aan te nemen dat de
mededelingen van Ir. Manusama gisteravond voor de TV gedaan een
gevaar zouden kunnen opleveren voor acties gericht tegen Minister
Wiegel persoonlijk. In de bedoelde TV-uitzending heeft Ir.
Manusama n.a.v. het uittreden van een aantal Zuidmolukkers uit
de Commissie Kobben-Mantouw op indirecte wijze tot nieuwe acties
opgeroepen. De SG zal de DG OO&V eveneens op de hoogte stellen.
PHC zal een evaluatie van het bericht verzorgen. H.BVD heeft het
voornemen over de kwestie met Mr.
die hij hedenmiddag
ontmoet te spreken. HK wijst erop dat het mogelijk aanbeveling
verdient bij de heer
navraag te doen naar de gronden waarop hij zijn verwachting baseert.
Gesproken wordt over het feit dat de heer Mantouw in de Commissie
blijft zitten hetgeen gevaren voor zijn persoon met zich kan
brengen.
PHC zal zorg dragen dat hierover contact met de GP-Elst wordt
opgenomen.
- 2-

- 2-

£. Engels bezoek (sale ook Aurora 27.6.1978, punt 2)
HE deelt mede dat het bezoek van de twee medeverkers van
die
bemoeienis hebben met volgzaken van waarde was. Zij vertoonden een
interessante film over car-surveillance, waarvan vij een kopie
zullen krijgen. Verder verd gesproken over het over en weer overnemen van volgactie*s.
.j

6. Cursus bij
Vijf medewerkers van de Dienst zullen deelnemen aan een door
HQ te organiseren cursus die zal plaatsvinden in november
a.a.
Aangevezen worden van de directie B, de heren
en
, van C,
en
en van D,
.
Nader overleg dient plaats te vinden met H.KEB t.a.v. de precieze
data van de cursue en het program.
Yolgploeg LET
Van de SO BiZa ontving H.BVD de brief die Mr. v.d. Feltz in zijn
kvaliteit van voorzitter van de Begeleidingscommissie aan de
Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie zond betreffende
de volgploeg van het LBT. E.BVD stelt de brief in handen van TVC
met het verzoek tot een advies aan de Minister te komen in samenverking met OO&V.

30.6.1978

