ATOOBA

op dinadag 2 oktober 1979*
Aanwezig : H.BYD (vanaf punt 5)- PH.BVD - HB - HC - HD - HE - BTD HAZ - KA/C.

Afvezig

: EX.

1. Forma tegen Beatek *81«
IB aaakt gewag Tan het afgelopen zaterdag in het Congreegebouw
h.t.s. gehouden "groot soeiaal forun tegen Beatek '81". Ban tvintigtal actieconite'a - alle onder l«iding Tan de CPN - heeft aete de
presence gegeTen.
2. KCHA-bureau.
BuZa heeft toesteming T«rl««nd Toor d« T«atiglng Tan «en BCHA (New
China Neva Agency)-bureau in ona land. Ala plaata Tan Teatiging ia
Aasterdaa genoead.
3. Spreekfceurten-honorariua.
Qediacuaaieerd wordt orer de door EC aan de orde geatelde rraag of
al dan niet Taatgehouden aoet worden aan het Tan oudaher ingenoaen
atandpunt, dat aedeverkera Tan de Dienat geen honorarium aogen aceepteren Toor door hen Terrulde apreekbeurten.
PH.BVD Terzoekt HAZ te laten onderzoekfn hoe deze zaak rechtapoaitioneel geregeld ia.
^. Hr.
terug uit de Veet.
HE deelt aede dat de heer
na een Terblijf Tan drie jaar in de
Weat veer in ona land ia teruggekeerd. Hij Terzoekt^de Aurora-deelneatera hen in de gelegenheid te atellen zich te orienteren ootrent
d« ontvikkelingen die zich in de afgelopen drie jaar hebben afgetekend.
5» 27/28 decenber a.a.
Haar Terwacht, aldua HE, zullen Tele nedeverkera op 27/28 deceaber
Terlof willen opneaen. Opdat het dienatbelang niet in de Terdrukking
koae, sou hij gaarne tljdig in kennia geateld worden Tan bijzondere
aetiea op die dagen, aet naae waar het EJ en EXIII betreft.
6. Badio-uitzending StB.
HTD deelt Bade dat het StB a.i.T. 1 oktober oTergeaehakeld ia op
andere tijden en frekventiea.
7« Vragen Qeaeentaraad Alkaaar.
ID Alkaaar heeft zich tot de Dienat gewend n.a.T. in de Qeaeenteraad
Tan PSP-zijde geatelde Tragen oTer de circulairea. KA/C heeft het
gebruikelijke adTiea gegeTen tva.T. de beantwoording dezer Tragen.
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8. Bezoek Mr.

.

raad
Mr.
, AabaasadeVT bij de Nederlandse Aabaasade te Peking,
brengt aorgenaiddag een bezoek aan PH.BVD. Er la roor Bedeverkers
Tan SBP, BSO en DOB gelegenheid net hea ran gedachten te viaaelen.
9. Maxibox.
H.BVD doet enige mededelingen orer de Maxibox-rergader ing van afgelopen rrijdag te Luxemburg. Besloten is ender Beer een werkgroep
in het leren te roepen vaarin ran gedachten gevisaeld kan vorden
orer ontvikkelingen op het terrein ran de prlracy-wetgering in rerband aet persoonaregistratie i.h.a. en orer de iaplicatiee hierran
Yoor het werk ran de reiligheidsdiensten.i.h.b..
1Q.Af»oheid Hr.
.
De heer
> gaat binnenkort aet penaioen. Op 1? oktober a.e
zal hij de gast zijn van de Dienst en zal er gelegenheid zijn hen de
hand te drnkken.

/de

11.APID.
H.BVD doet enige mededelingen orer de APID, Aanbe^elingen Plaatselijke
Inliehtingendienst. Indien de Minister zich eraee kan verenigen, zal
H.BVD uiterlijk eind ran deze aaand de APID aan de politiererbindinger
toezenden. Hij zal er op wijzen dat de APID in het lieht ran de ontvikkelingen op het terrein ran de wetgering - Wet Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten en
c.a. - een roorlopig karakter
draagt enAerbindingen rerzoeken hea htm rooratellen tot rerbetering
c.q. aanrnllingen niet te onthottden opdat daaraee bij rastatelling
ran de definitiere APID rekening gehouden kan vorden.
12.Kaaerorertredingen.
H.BVD constateert dat de aaand angnstus 1? kaaerorertredingen heeft
opgelererd.
13.Agenda H.BYD.
H.BVD ia ran 3 t/a 13 oktober afvezig i.r.a. zijn bezoek aan Skandinarie.

2 oktober 1979.

AURORA

OCHTENDBESPBEKINQ op vr 1.1 dag 5 oktober

1979.

Aanwezig : FE.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C.
Afvezig

: H.BVD - HK.

/»
1. Defectie Chinese student.
In Belgie is, BO meldt
, e«n Chinese student gedefeeteerd.
Oit is de eerste defeetie onder die Chinezen die de afgelopen
tijd ale student of stagiaire naar Vest Europa gezonden zijn.
Mr*
, ambassaderaad bij de Nederlandse Ambassade
te Peking - in net roorgaande Auroraverslag werd hij abusievelijk
als Ambassadeur geafficheerd - vertelde tijdens zijn bezoek aan de
Dienst, dat de Chinese autoriteiten rekening houden met een d«f«ctiepercentage van tien proeent.
2. Turken.
HB deelt aee dat de spanning tussen de HTIB (pro-Moskou) en de AID
(••I.) sinds de gebeurtenissen in Nijaegen sterk is opgelopen.
Er is celfs sprake Tan plannen de leider Tan de HTIB uit de weg te
ruiaen. De Landelijk Officier Tan Justitie is hierover ingelieht.
In OTerweging is een actie contra de AID op verboden wapenbezit.
3. Kamerrragen m.b.t. Gri.lze VelTen.
Haar aanleiding Tan de gebeurtenissen in Ifijmegen heeft een aantal
kamerleden aan de Minister3van Justitie, Bi2a en CRM Tragen gesteld
met betrekking tot de Grijze Wolven. Hedenmiddag vindt er interdeparl
mentaal overleg plaats over de beantvoording Tan deze Tragen.
De Dienat is bij dit overleg Tertegenwoordigd.
k. Onrust in Bovensmilde.
In de nacht van 3 op b oktober j.l. zijn er in Bovensmilde schoten
gelost en pro RMS en tegen Nederland gerichte leuzen gekalkt.
De burgeneester heeft naar aanleiding hiervan een algemene oproep
gedaan het vapentuig in te leveren. Naar verwacht zal deze oproep
geen effect sorteren.
5. CYIH.
PH.BVD maakt gevag Tan het jongste CVIN-oTerleg. Belangwekkende
zaken zijn niet aan de orde geweest.

5 oktober 1979-

AURORA

OQHTENDBESPREKING o-p dinsdag 9 oktober/1979
[
/
Aanwezig: PH.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HAZ - HE
Afwezig : HBVD,
1. NAVO-conferentie
ED deelt mede dat van 12 t/m 1*t november in de Jnlianakazerne een bijeenkomst plaatsvindt van de nucleaire planninggroep van de NAVO, waarin elf
Ministers van Defensie zullen deelnemen. Er worden bijzondere beveiligingsmaatregelen genomen.
2. Minderheden
PH.BVD nam vrijdag 5 oktober deel aan de periodieke bijeenkomst o.l.v. de
SG BiZa over net minderhedenprobleem. Naast een toelichting betreffende de
eituatie onder de Zuidmolukkers rerstrekte hij gegevens over de Turkse
minderheid in Nederland.
3* Heisbe-perkingen
PH.BVD vernam van de SG BiZa vrijdag 5 oktober, dat de Minister het advies
heeft gevolgd van Grondvetszaken om in tegenstelling tot de aanbeveling
van de werkgroep reisbeperkingen niet over te gaan tot de invoering van
een meldingsplicht voor ambtenaren die reizen naar comnranistische landon
maken, gevolgd door een briefing. Grondwetszaken houdt vast aan een eerder
ingenomen standpunt dat dit niet te verenigen valt met de vrijheid die ook
aan ambtenaren toekomt* Het ligt in de bedoeling van de Minister dit standpunt mede te delen in een brief aan de ACOP en aan het CVIN velke beide
om advies zal vorden gevraagd.
PH.BVD acht het bevreemdend dat de Minister het advies van Grondwetszaken
heeft gevolgd zonder eerst overleg met d« dienst te plegen. Hij vraagt HK
zich terzake nader te orienteren opdat kan worden bezien of van onze kant
een stap in de richting van de Minister moet worden gedaan.
4.';Khan-affaire
PH.BVD en enige medewerkers van het Kabinet en van de Hoofdafdeling D
hebben zich het afgelopen weekend beziggehouden met het bestuderen van
het rapport van Khan uitgebracht aan de betrokken Ministers.
PH.BVD had vrijdag de mededeling ontvangen dat de Minister hem over deze
zaak maandag 8 oktober te 12.00 uur wilde spreken. Nader kreeg hij te
horen dat dit niet doorging. In een beraad maandagmorgen van PH.BVD met
HK, KA/C en DIB is besloten een notitie aan de Minister te zenden waarin
wordt voorgesteld t.a.v. een tweetal punten in het concept-rapport dat aan
de Troika-partners en later aan de Kamer zal worden gezonden een wijziging
aan te brengen.
/
57 Begrofing
PH.BVD ontving van de SG het verzoek om een reactie te doen opstellen
n.a.v. het verzoek uit de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken om een
mededeling te mogen krijgen omtrent het aantal personeelsleden bij de
BVD werkzaam. Deze reactie is diusdagmorgen aan het Bureau SG ter beechikking gesteld.
f
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6. BVD-bemoeienis met emigratie
HD kreeg een verzoek van. de heer
van Financiele zaken van het
Ministerie Tan Sociale Zaken om te mogen vernemen weIke bemoeienis de
dienst heeft met het verstrekken van gegevens betreffende emigranten.
HD ia doende zich terzake te orienteren. Hem is gebleken dat er nog steeds
zekere afspraken bestaan op grond waarvan wij gegevens betreffende e»igranten dienen te veretrekken. Deze hebben echter weinig effect omdat wij
gezien een indertijd met de heer Neervoort gevoerd overleg, vrijvel nooit
gegevens doorgeven. PH.BVD vraagt HD om een notitie over het afsprakenbestand en hetgeen wij terzake doen op te stellen. Mode in verband met
het geval
dat enige tijd terug via de Kamercommiasie opkwam
meent hij dat het nuttig is dat wij ons terzake van het verstrekken van
gegevens t.b.v. emigratie kritiseh opstellen en vaststellen of hiermede
moet worden voortgegaan.

10.10.1979

C
r

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 12 oktober 1979
Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : HBVB

1. Solatia net politic
PHB kondigt aan dat rolgende week bij one «en bespreking zal plaatsvinden
met enige Districtsinlichtingenrechercheurs uit Rijkspolitie-districten ir
het tfeaten dee lands. Hierbij zal de DC Dordrecht, Kol.
aanwezig
zijn.
2. CVIH
PHB deelt mede dat hij heeft vernomen dat het nieuwe Hoofd Luid de heer
, in de vergadering van het CVIN van 6 november a.e. het
onderwerp samenwerking tussen de BVD en de militaire diensten betreffende
de groep Onkruit ter sprake zal brengen. Hierbij zou voorzitten dat men
van militaire zijde het gevoe-1 heeft dat deze groep als een soort terrorist ische beweging moet worden aangemerkt.
3. Maken xerox-kopieen
In de stafbespreking van de Directie C deze week is het gevoelen geuit
dat er onvoldoende toezicht wordt en kan worden uitgeoefend op het aanmaken van xerox-kopieen.
Naar voren komt dat de situatie wat dit aangaat in gebouw 15 afwijkt van
die in gebouw 25* In 15 kunnen xerox-kopieen alleen worden vervaardigd
met behulp van een aleutel die alleen op het seeretariaat van het betreffende dienstonderdeel kan worden verkregen.
Hen is algemeen van oordeel dat het aanbeveling verdient de situatie van
het aanmaken van xerox-kopieen opnieuw te bezien.
HAZ en de BVA worden gevraagd terzake het nodige te verriehten.
k.

(Zie Aurora 14.9.1979, punt 10)
HK, die heden werd opgebeld door de heer
, directeur van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken heeft met deze een afspraak voor
een gesprek gemaakt voor 29 oktober a.s. te 10.00 uur.
HB zal hem laten weten wie vanwege zijn directie bij het gesprek aanwezig
zal zijn.

15.10.1979

AUBORA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 16 oktober 1979.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - FHB - HC - HD - HAZ — HK.
Afwezig

: HE - HTD.

1. Verkgroep Nato Special Committee*
FHB meldt dat dezer dagen een bijeenkomat van de Werkgroep Tan het
Special Committee te Bruaael plaatavond ter bespreking Tan het
ontwerp halfjaarlijka veralag. De besprekingen hadden een vlot
Terloopv
2. Aanalag zoon Turkee ambaaoadeur.
FHB deelt mede dat het onderzoek naar de moord op de zoon Tan de
Turkse ambassadeur afgelopen vrijdag 12 oktober jl. in Den Haag nog
geen aanwijzingen inzake de dader(a) heeft opgeleverd.
De Hoofdinapecteur
Tan de politie Den Haag en de heer
vande CRI zullen zich naar Parija begeTen om.iuide Franae
politie nadere inlichtingen te krijgen oTer de Armeenae bevolkingagroep in Frankrijk* Dit in verband met het feit dat de aanalag ia
geelaimed door het Armeenae Gerechtigheidakommando.
3- Artikel NEC.
Geaproken wordt over het artikel in de HHC Tan maandag 15 oktober Jl.
van An Salomonaon over het uitbrengen van het rapport in de Khan-zaak
aan de Ministerraad en het zenden van een samenvatting daarvan aan de
Troika-partnera met de bedoellng dat dit later aan de Kamer wordt
toegezonden.
H.BVD laat een eventuele reaetie in de richting Tan de NBC aan de
prudentie Tan HK over.
km Dhr.
.
HD meldt dat Dhr.
vrijdag vanwege een hartinfarct in het
ziekenhuia Leyenburg ia opgenomen. De verwachting beataat dat hij
- wanneer alles goede Toortgang heeft - dezer dagen van de hartbewakingafdeling wordt afgevoerd.

5. Yergoedlng apreekbeurten.
HAZ beveelt H.BVD aan de regel te handhaven dat medewerkera van de
Dienat die gaatapreekbetarten bij andere inatantiea, bijToorbeeld
bij de politie vervullen, daarvoor geen vergoeding, met uitzondering
van een kleine attentie, in ontvangat zullen nemen. Een uitzondering
zal hierop alleen vorden gemaakt wanneer men voor het houden Tan een
lezing v«el tijd ter voorbereiding heeft moeten beateden liggende
buiten de dienaturen. Dit geval dient dan wel vooraf als zodanig
bekend te worden geateld. H.BVD verklaart zich hiermee accoord.
6. Reia naar Scandinavie.
H.BVD vertelt het een en ander over zijn bezoeken aan Oslo en Stockholm. Hij aprak aldaar onder meer over het regiatreren van leden van
bepaalde anti-democ*atiaehe partijen. Voorts nam hij deel aan de
bijeenkomat van de Club de Berne in Copenhagen.

- 2-

Donderdag 18 oktober krijgt H.BVD bezoek Tan de H.KEB van
,
Dhr.
. Deze komt apreken over het functloneren
van de
'-Liaison in Den Haag.

16 oktober 1979-

AURORA

OCHTENDBESPHEKIN6 op vri.ldatc 19 oktober 1979.
Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HB - PHC - HD - HTD - HAZ - HK.
Afwezig

: HE

1. Trevi.
HB nam dlnsdag 16 oktober deal aan een bespreking van Trevi-werkgroep I. Hij vertelt daarover enige bijzonderheden.
2. Znidmolukkers.
PHC meldt dat er een toenenende spanning is onder bepaalde Zuid•olakkera in Bovensmilde. Hierover heeft giateren een bespreking,
onder leiding van de landelijk officier Mr. Block plaatagevonden,
vaaraan CF heeft deelgenomen.
3. Landelijk beraad EC's.
Bij deze bespreking zijn door Mr. Block enige mededelingen gedaan
over een onlangs gehouden landelijke bijeenkomst van Rechter-Comnissarissen, waar gesproken is over bet verstrekken van machtigingen
tot afltxisteren van telefoongesprekken aan de politic.
Een ander probleem is bet feit dat de FTT de tarieven voor het verrichten van diensten in dit verband aanmerkelijk heeft verhoogd.
Niet bekend is of de RC's tot een bepaalde nornering ten aanzien
van de machtigingen zijn gekonen.
4. D-b i j eenkomat •
HD meldt dat vandaag in het Minister ie van BiZa een bijeenkomst
onder auspicien van D van de Defenaie orderbedrijven plaatsvindt.
HK meldt dat ontvangen verd de aankondiging voor de 32e cursus van
het DSC, die van 1*t Januari t/m 22 febrnari 1980 vordt gehouden.
Hij verzoekt om de opgave van candidaten te mogen ontvangen, uiterlijk 16 november a. a..
6.

H.BVD had giateren 18 oktober een gesprek met Dhr.
van
i over de huidige
-liaison. Hij heeft goede hoop
dat dit ertoe zal leiden dat diena functioneren soepeler zal worden.
7. Bnitenlandse dienst.
H.BVD krijgt hedenmiddag te 16.30 uur bezoek van de heren
en
van de Inspectie Buitenlandse Dienst van BnZa.
Aangezien niet bekend genaakt is met welk doel zij komen zal HD dit
trachten na te gaan.
19 oktober 1979-

AURORA

OCHTENDBESPREKINO op dinsdag 23 oktober 1979
Aanwezig: FHBVD - PHB - PHC - HD - HE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : HBVD

1.

in Soest
PHB vertelt het e.e.a. over de bijeenkomst van rechts-extremistische
figuren zondag jl. in Soest, onder leiding van
. De zaak heeft
veel publiciteit getrokken, hetgeen te vervaohten viel. De Minister van
Justitie heeft laten weten dat hij een ambtsbericht over het gebeuren aan
de Hoofdofficier te Utrecht heeft gevraagd.
HK vraagt om een notitie die zonodig morgen kan worden gebruikt bij de
bijeenkomst van de Kamercommissie.

2. Deheer
HD heeft gisteren de heer
in het ziekenhuis Leyenburg bezocht.
Deze verkeerde in een goede toestand. Hij hoopt zaterdag a.s. weer naar
huis te komen.
3. Ostkolleg
HE overhandigt de Aurora-deelnemers het programma van het Ostkolleg in
Keulen voor het eerste halfjaar 1980, met het verzoek hem te melden wie
men daaraan wil laten deelnemen.
k. Vaste Commissie
HK vertelt enige bijzonderheden omtrent de voorbereiding van de tijeenkomst
van de Vaste Commissie, die morgen 2k oktober bij ons van 10.00 tot
12.30 uur plaatsvindt.
Het gesprek gisteren met de Minister kon geen doorgang vinden, omdat deze
in de Tweede Kamer moest blijven. De SG heeft toegezegd dat hij de
Minister terzake van hetgeen door ons werd verricht zal informeren.
Doordat de ontmoeting met de Minister niet plaatsvond kon nog geen goedkeuring t.a.v. de APID worden verkregen.

23.10.1979

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vr 1.1 dag 26 oktober 1979
Aanwezig: HBVD - HB - PEG - HD - HE - HTD - HK
Afwesig : PHBVD - HAZ

1. Overgelopen Sue
PEC meldt dat dezer dagen de Rua
, medewerker Tan een Sovjetrussisch blad die in Tokio was gestationeerd, is overgelopen. Hij bevindt
zich thans in de Verenigde Staten. Hij zou een medewerker van net KGB
zijn geweest.

2. De Kruithoorn
ED vertelt enige bijzonderheden over de besetting door de groep Onkruit
uitgevoerd in het kantoor van de Kruithoorn in 's-Hertogenbosch.
«
3. Security Committee
HD nam deel aan de op 2*t oktober gehouden bijeenkomst van het SC in
Brussel. Gesproken werd over maatregelen te nenen als uitvloeisel van het
spionagegeval
. Het was de eerste bijeenkomst waaraan de
nieuwe directeur van het Office of Security,
., deelnam.
k. Geval
HD meldt dat de Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken een positief adviee
heeft uitgebracht inzake
., die gesolliciteerd had naar een vertrouwensfunctie bij de PTT en tegen wie de DG PTT i.v.m. een bestuurslidmaatschap van de CPN in Delft bedenkingen had ingebracht.
HD zal het betreffende CO en de brief van de Advieecommissie aan HBVD
doen toekomen, opdat deze 30 oktober a.s. met de DG PTT erover kan
spreken.
5. Vaste Commissie
HBVD vertet enige bijzonderheden over de bijeenkomst van de Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 2k oktober jl. in ons
gebouw.
O.m. werd gesproken over de zaak Khan. Verwezen wordt naar het verslag
van HK over de bijeenkomst. Het bezoek werd besloten met een bezoek aan
de telefoon- en de radiokamer.
6. APID
Voor het begin van de bijeenkomst van de Vaste Commissie werd van de
Minister het fiat t.a.v. de Aanbevelingen Plaatselijke Inlichtingendienst
verkregen. Er kan dus nu worden gezorgd voor de distributee naar de
politie.
7. Gijzelingen
EBVD nam 25 oktober deel aan een bespreking hierorientatie beleid t.a.v.
gijzelingen onder leiding van de Ministers van Justitie De Ruiter en van
Binnenlandse Zaken Wiegel. Tevens aanwezig waren de DG's OO&V en Folitie,
de PG Den Haag, de Landelijk Officier Mr. Blok en diens voorganger
Mr. Gonsalves. Er komt een verslag over de bespreking.
• • " " • -
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8. TBEVI
23 oktober was HBVD samen met de DG's OO&V en Politie ter begeleiding van
Staatseecretaris mevr. Mr* Haars, aanwezig bij de Ministersconferentie
van TBEVI in Dublin.
Van Franse zijde werd een voorstel gelanceerd om een onderzoek in te

stellen betreffende de relaties van advocaten met terreurgroepen.
Een Engelse en Nederlandse interventie zorgde ervoor dat dit vooratel were

afgewezen. Er werd besloten tot een groter berichtenverkeer via de
bureaux de liaison over te gaan.
Voor het overige verwijst HBVD naar het verslag van de bijeenkomst dat wi^
znllen ontvangen.
9. Hoofd Kabinet

HBVD deelt mede dat aan de Minister als opvolger van Mr. P.G.H. v. Doevere
in de functie van HK zal worden voorgedragen de heer A. Blom.
Het ligt in de bedoeling dat deze per 1 januari naar het Kabinet komt.

19. Orote Evaluatie Driehoek

•••^^^^^^^H^MMMMHMM^^MMMMHMM^^B^W

I

HBVD neemt op 30 oktober deel aan de bijeenkomst van de Evaluatie,
Commissie, die van 9 tot 10 uur zal plaatsvinden.
In verband daarmede wordt Aurora naar een later tijdstip verschoven.
De deelnemers krijgen bericht wanneer zij dinsdagmorgen worden verwacht
bij HBVD.
26.10.1979

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 30 oktober 1979
Aanwezig: HBVD - HB - HC - HE - HTD - EAZ - HK
Afwezig : PH.BVD - ED

1, Bijeenkomsten in Voorthuizen
HB deelt mede dat de serie van twaalf bijeenkomsten die onder auspicien
van BO in Voorthuizen wordt gehouden voor medewerkers van ID-en is begonnen. In totaal zullen 300 van hen daaraan deelnemen. HBVD maakt gewag van
zijn waardering voor alles wat in verband met de organisatie van deze
bijeenkomsten door medewerkers van de dienst wordt verricht.
2. Saiga
HC meldt dat betreffende de door one eerder ontvangen mededelingen dat
rekening dient te worden gehouden met een Saiqa-actie,mogelijk in Nederland, ons nu de melding heeft bereikt dat de tvee figuren die de actie
zouden ondernemen zich thans in Rome ophouden.
3« Inspectie Buitenlandse Dienst
HB en HC hadden een gesprek met de heren
en
van de Inspectie
Buitenlandse Dienst. Over en weer werden informatics uitgewisseld.
HC acht dit contact van waarde voor ons werk.
4. Be Grote Evaluatie Commissie
HBVD nam deel aan de hedenmorgen gehouden bijeenkomst van de Grote
Evaluatie Commissie. Naar voren kwam dat men bij BuZa vanwege het belang
van de buitenlandse betrekkingen soms afwijkende opvattingen heeft t.a.v.
de wenselijkheid om op de verzoeken tot beveiliging van bepaalde buitenlandse vertegenwoordigingen in te gaan. In verband daarmee zal worden
getracht te bewerkstelligen dat een hogere functionaris van BuZa bv.
de plv. S.G., in gevallen dat de beveiliging van buitenlandse vertegenwoordigingen aan de orde komt, biJ het gesprek in de Grote Evaluatie
Comnissie wordt betrokken. Voorts werd gesproken over de vraag of van de
IRA nog een dreiging uitgaat.
5« Minderheden
Het uitgestelde beraad over de minderhedensituatie vindt nu plaats op
2 november van 15-00 tot 16.00 uur (dit als vervanging van de laatstgenoemde datum en tijd: 31 oktober, 11.00 uur). HBVD vraagt om hem de
gegevens tijdig ter beschikking te stellen.
6. Mutaties
HBVD deelt mede dat de mutaties die zullen voortvloeien uit de benoeming
van de heer Blom tot HK en uit het weggaan van HD met f.l.o. per
1 juni 198Q*onderwerp zullen zijn van een beraad dat op 9 november zal
plaatsvinden en waaraan zullen deelnemen PHBVD, HK, HB, HC, HD en HPZ.
30.10.1979

AURORA

OCHTENDBESPSEKING op vrijdag 2 november 1979»
Aanwezig ; H.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK.
Afvezig

: PH.BVD.

1. Politieke beinvloeding.
HC vertelt enige bijzonderheden omtrent de pogingen van Sovjetzijde ondernomen om invloed uit te oefenen op de positie die'
parlementariers gaan inneaen ten aanzien van het vraagstuk van
de modernisering van de nucleaire wapens. Er heerst een opgewekte
activiteit van de Sovjetambassadeur in de richting van Buiten-

landse Zaken.
Verder vi jst EC op het bezoek van de zich professor noemende

beer Zagladin, die een functie vervult bij de afdeling Buitenland
van de CPSU.
H.BVD vraagt zich af of het niet nttttig zou zljn de ons ter besehikking staande gegevens sanen te voegen in een rapport dat
kan vorden gezonden aan de Ministers van BiZa en BuZa en die van
Defensie. HB zal dit bezien.
2. Bi.1eenkomst BVA's.
HD kondigt aan dat heden weer een bijeenkomst met de BVA's plaatvindt in het gebouw van ons Ministerie aan de Schedeldoekshaven.
3. Kamerovertredingen.
Het enige tevredenheid eonstateert H.BVD dat het aantal kamerovertredingen in September zich op een acceptabel niveau, namelijk dat
van 13 beweegt.
k. Contact met Kamerleden.
Naar aanleiding van een geval dat zich onlangs voordeed herinnert
H.BVD aan de regel dat alvorens van de zijde van de Dienst contact
vordt opgenomen met kamerleden of andere personen in voor ons
kwetsbare hoeken zoals de vakbeweging, Journalisten, ander vertegenwoordigers van de media en in bepaalde gevallen ook kerkelijke
autoriteiten het wenselijk is eerst de dienstleiding of HK te raadplegen.
5. NATO.
H.BVD begeeft zich maandag 5 november 1979 te 13.00 uur naar Brussel
om daar 6 en 7 november bij de bijeenkomst van het Special Committee
aanwezig te zijn. De C-bespreking zal in verband daarmede «p die
dag om 9*00 uur aanvangen en de B-bespreking om 10.30 uur.

6. Gesprek met de heer

.

HK had samen met de heer
(BCP) op 31 oktober jl. een gesprek
met de Directeur van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukkei
de heer
t die zich tot ons had gewend met een verzoek om een
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gesprek. Hij toonde zich zeer geinteresseerd in de Sovjet-bemoeienissen en de CPN-activiteit van de actie contra- de neutronenbom.
Hij betreurde het niet eerder net ons contact te hebben opgenomen
omdat hij in een boek dat van zijn hand binnekort verschijnt, dit
onderwerp dan op een indringerder wijze had knnnen behandelen.

2 november 1979*

OCHTENDBESPSEKIN6 op dinsdag 6 november 1979
Aanwezig: PHBVD - HB - FEC - HD - HE - HAZ - HK
Afvezig : HBVD - HTD

1. Bijeenkometen in Voorthuizen (zie ook Aurora 30«10.1979»punt 1)
HE deelt nede dat de eerste week van de Voorthuizen-bijeenkometen
Toor medewerkera van de ID-en goed IB verlopen. Er was een algemene
tevredenheid over de onderbrenging en over de gehouden inleidingen.
2-

PHBVD bracht afgelopen week een bezoek aan
en
.
Hij voerde enige intereaaante gea$rekken en vertelt daarover enige
bijzonderheden. O.m. had hi j een gesprek bij
met de beer
over de Khan-affaire.
Franae mil it air e dienst
HB maakt gewag van een incident dat zich in net afgelopen weekend
voordeed toen E XIII in samenwerking net de LAMID enige activiteit
ontwikkelde rondom een internationale bijeenkomst van dienatplichtigen. De aandacht werd getrokken door een dame en een heer
die zich op opvallende wijze rond het gebouw waarin de bijeenkomst
werd gehouden ophielden. De politie werd verwittigd. Bij nadere
geeprekken met de beide betrokkenen bleek dat zi j deel uitmaakten
van een Franae militaire inlichtingendienat en dat zij doende waren
om gegevene betreffende de deelnemers van de bijeenkomst te verzamelen.
Van LAMID-zijde wordt er voor zorggedragen dat de Franae militaire
attache wordt attent gemaakt op het ongewenate en onbehoorlijke
van dergelijke inlichtingenactiviteiten op one grondgebied.

7.11-1979

AURORA

*

OCHTENDBESPREKING opr vri.1r dag
n 9
r november 1979*
ti r
m

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HK.
Afwezig

: HAZ.

1. Khan-affaire*
• • HD dealt mede, dat Minister Van Aardenne gevolg heeft gegeven aan de
aanbeveling van Minister Wiegel, waartoe H.BVD hat nodige heeft gedaan. Hij heeft opdracht gegeven aan de Commissie Pakistan/Khan (de
Commissie
) om in het voor de Kamer bestemde rapport een duidelijk
uiteenzetting te geven omtrent de toedeling van de verantwoordelijkheden betreffende de beveiliging op het terrein van de kerneoiergie.
HK maakt gewag van een gesprek met de coordinerend Officier van
Justitie voor spionagezaken Mr. Schimmel op 8 november 1979* Gesproken werd over een onderzoek dat de Rijksrecherche naar aanleiding
van de bevindingen van de BCD doet. De heer Schimmel die het onderzoek begeleidt zal de betrokken medewerkers van de Rijksrecherche
(:
, Amsterdam en
, Arnhem( vragen zich binnekort met de
Dienst in verbinding te stellen.
2. CVIN.
H.BVD deelt mede, dat gisteren in de CVIN-bijeenkomst de vraag welke
taak en functie aan het CVIN'-ioeten worden toegedacht aan de orde is
gekomen. Aanleiding hiertoe was een gedachte van de coordinator dat
het mogelijk nuttig zou zijn een beschouwing vanwege de diensten in
het CVIN vertegenwoordigd te doen opstellen betreffende de rede die
Bresnjev onlangs heeft gehouden en waarin hij de bereidheid van de
Sovjet-Unie tot uitdrukking bracht om de sterkte van de Sovjet-troepen in de DDR en het daar aarwszige aantal tanks te verminderen.
Afgesproken is dat op de kwestie van de taak en de functie van het
flVIH zal worden teruggekomen wanneer enige uitveering is gegeven aan
de aanbevelingen die door de werkgroep CVIN (Van Doeveren,
en
) zullen worden gedaan. (Het betreffende rapport is d.d. 17 augustts 1979 aan de coordinat&r toegezonden, deze heeft daarbij
d.d. 12 oktober 1979 enige kanttekeningen gemaakt). De verwachting
bestaat dat het rapport nadat de werkgroep commentaar heeft geleverd
op de kanttekeningen van de coordinator door deze officieel aan de
hoofden van de diensten zal worden toegezonden.
3. Special Committee.
H.BVD vertelt enige bijzonderheden over de op 6 en 7 november 1979 §«
houden bijeenkomst van het Special Committee. Het jaarlijkse verslag
,' werd besproken. H.BVD vraagt zich af of dit verslag dat in feite niet
meer is dan een opsomming van facts en figures wel aan het doel dat e
aan dient te worden gesteld, beantwoordt.
Hij .WLste in het rapport een samenvatting en vooral conclusies die d€
NATO-raad bij het bepalen van zijn beleid tot nut zouden kunnen strek
ken.
9 november 1979»

AUBOHA

OCHTENDBESPBEKING op dinsdag 13 november 1979.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - HC - HD - HE - TDV - HAZ - HK.
Afwezig

: —-

1. Huclear planning-groep.
Vandaag 13 en morgen 1*t november vindt in de Juliana-kazerne in
Den Haag de bijeenkomst van de NATO Nuclear-planninggroep plaats.
Er zijn uitvoerige beveiligingsmaatregelen, onder meer bij de
hotels waar de deelnemers aan de conferentie zijn ondergebracht,
genomen.
2. Villem Oltmans-Eamercommissie.
Vij ontvingen een copie van de brief die de NVJ aan de Kamercommissie heeft gezonden naar aanleiding van het artikel van V. Oltmans
in de Journalist, waarin deze gewag maakt van een aantal pogingen
van de BVD om journalisten te beinvloeden. De Kamercommissie zal woenc
dag in een intern beraad waarin ook het concept-verslag van de
Commissie aan de orde komt zich over de brief van de NVJ buigen.
HB en HE hebben al het een en ander gedaan om na te trekken wat van 4
beweringen van Oltmans, die namen van journalisten heeft genoemd in
een tweetal radiouitzendingen, juist kan zijn. Het geval Leffelaar tt
bij de Directie C bekend. Van Meurs heeft er al op 18 jaxmari 1975
in VN over geschreven.
3« Werkgroep Bureau Buitenland CPSTT.
H.BVD deelt mede, dat de Club de Berne in zijn bijeenkomst van
11 ?o?£t&&e%?< jl» heeft besloten een werkgroep te formeren die een studie gaat verrichten omtrent het Bureau Buitenland van de CPSU.
Nederland zal daarvan het voorzitterschap bekleden. HB heeft dit
op zich genomen. H.SBF is lid van de werkgroep, verdefe leden :
vertegenwoordigers van
en
.
k. IDS.
H.BVD kreeg dezer dagen bezoek van plv. H.IDB de heer
die he1
nieuwe hoofd operation dhr.
kwam voorstellen. De heer
is vroeger bij ons werkzaam geweest en is daarna naar de
MARID gegaan.

Ifr en ^\ovember kwamen na de bijeenkomst van het NATO Special
Committee bij ons op bezoek het hoofd en het plv. hoofd van de Portugese dienst die -Bans nog deel uitmaakt van de generale staf. Zij
hebben de bedoeling om de dienst tot een civiele dienst te doen
transponeren. Zij hebben echter aanzienlijke'moeilijkheden met/algemene situatie in hun land waardoor weinig middelen ter beschikking
staan en ook personeel moeilijk valt te vinden.
H.BVD acht de beide heren volkomen betrouwbaar en gelooft dat wij er
goed aan doen de nieuwe dienst wat hulp en steun te verlenen.

- 2-

- 2-

_6. Mutaties* (zie ook Aurora 30 oktober 1979)»
Hot gesprek over de mutatles zal op woensdag 1*f november worden
voortgezet. H.BVD vraagt HE on daar ook bij aanwezig te willea zijn.

13 november 1979«

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 16 november 1979.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - TDV - HAZ - KA/C.
Afwezig

: HK - HTD.

1. "Politieke gevangenen".
Dit weekend vindt er te Amsterdam wederom een bijeenkomst plaats
van advoeaten en familieleden van "politicke gevangenen".
Mr.
- rond vie net de laatste tijd stil is geworden zal acte de presence geven.
2. Turken.
Hedenmorgen wordt met CRI gesproken over het Turkse probleem met
name over de plannen die zouden bestaan de voorzitter van de H.TIB
uit de weg te ruimen.
3. Verhoor PLO'ers.
Ten vervolge op publicaties over het verhoor van in de Bondsrepubliek gedetineerde PLO'ers door Israelische veiligheidsfunctionarissen, komt Der Spiegel thans met de onthulling dat indertijd een
PLO-vertegenwoordiger uit Beiroet is toegelaten tot een de'r PLO'ers
teneinde hem "te kalmeren". Het betreft hier de PLO'er die zich
kort na zijn vrijlating van het leven zou hebben beroofd. Er wordt
thans aan getwijfeld of dit inderdaad zelfmoord is geweest.
km Aanslag op Israelische Ambassadeur in Lissabon.
Deze aanslag vordt opgeeist door een of andere obscure Portugese
revolutionaire beweging met relaties in radicale kringen in de
Arabische wereld.
5« Aanhouding Lybiers.
/er

In West-Berlijn zijn drie Lybiers aangehouden van wie/Se'n enige
jaren geleden betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op een TWAvliegtuig.
6. Affaire Khan.
Vernomen werd dat Veronica vandaag in haar radioprogramma van
17- tot 19>00 uur mensen aan het woord zal laten die onthullingen
in petto hebben over de affaire Khan.
7. Reisbeperkingen ambtenaren.
De Minister heeft zijn voorlopig oordeel, zoals neergelegd in zijn
adviesaanvragen aan het CVIN en de A.O.P (Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid), ondanks een interventie van H.BVD gehandhaafd.
Dit oordeel houdt in, dat vertrouwensfunctionarissen - voor zover
niet behorend tot het personeel van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het militaire personeel - niet aan een meldingsplicht
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behoren te zijn onderworpen met als implicatie dat waar die meldingsplicht thans nog bestaat zij dient te worden afgeschaft.
Wei heeft de Minister de adviesaanvraagprocedure gevijzigd in die
zin dat hij eerst aan het CVIN advies zal vragen en daarna pas aan
de A.O.P. en dus niet tegelijkertijd. De kennelijke ratio hiervan is,
dat de Minister de mogelijkheid open wil houden zijn oordeel te
herzien op basis van het van de CVIN ontvangen advies en dit alsdan als zijn voorlopige oordeel kenbaar te maken in zijn adviesaanvraag aan het A.O.P.
8. Reglement registratie studiefinanciering.
In de Staats-Courant van 8 november 1979 is een beschikking van de
Minister van 0 en W. gepubliceerd inhoudende een reglement m.b.t.
de geautomatiseerde registratie van gegevens bij de Centrale
directie Studiefinanciering te Groningen. Zoals verwacht figureert
de BVD niet in de limitatieve opsomming van instantics aan wie
gegevens mogen worden verstrekt.

9« Interne mutaties.
Vandaag worden de betrokkenenop de hoogte gesteld van de besluiten.
10. Agenda H.BVD.
21 novamber 1979
22 november 1979
23 november 1979

16 november 1979«

— Grote evaluatiedriehoek.
— Secretaris-Generaal Minderhedenberaad.
— D.G. 0.0. & V..

AUBORA
======

OCHTENDBESPEEKING op dinsdag 20 november

1979.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C
Afwezig

: HK.

Interne mutaties.
H.BVD verklaart dat hij in de circulaire van 16 november jl. ter
wille van de systematiek geen gewag gemaakt heeft van zijn voornemen de heer
t.g.t. voor te dragen als opvolger van de heer
in diens kwaliteit van HE.

A r r e s t a t i e .
HB dealt mee dat
, een der meest gezochte RAF-terroristen, gisteren in Zurich is gearresteerd. Voor zover bekend is
Wagner nimmer in ons land geweest.
2. "Politieke gevangenen".
De bijeenkomst van familieleden en verdedigers van "politieke
gevangenen" (zie voorgaande Aurora) was slecht bezocht en word
gekenmerkt door een nalaise-achtige sfeer.
3* Boaaanslagen te Farijs.
De bomaanslagen te Parijs in het jongste weekend op de kantoren
van de Nederlandse, Vestdultse en Turkse luchtvaartmaatschappijen
worden opgeeist door het (een?) Armeens Bevrijdingsleger.
Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

De zaakgelastigde van de Iraakse Anbassade h.t.s.,
, heeft de
a an z egging naar Bagdad terug te keren om aldaar zijn ontslag aan
te bieden genegeerd en is thans spoorloos.
Veronica en affaire Khan.
HD kwalificeert de aan de affaire Khan gewijde en met reggae- en
popmuziek gelardeerde radio-uitzending van Veronica (zie voorgaande Aurora) als "waardeloos". Onthullingen zijn er niet gedaan.
6. Diefstal dokunenten.
Van politic Amersfoort vernam HD gisteravond dat een man aangifte
had gedaan van diefstal uit zijn auto van een koffer met dokunenten.
Deze dokumenten zouden betrekking hebben op een kerncentrale te
Borne die door het bedrijf Foxboro zou worden opgestart en die een
waarde zouden vertegenwoordigenvan drie miljoen gulden. Zaak is in
onderzoek.
7. Bezoek HTD aan Israel.
HTD doet enige mededelingen over zijn bezoek aan Israel.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 23 november

1979

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HAS - HK
Afwezig : —~

1. Pools* atagiairee
Van Buitenlandse Zaken verd, zo meldt HC, mededeling ontvangen dat de Poolse
ambassade een nota heeft ingediend,'Waarin geprotesteerd wordt tegea het
optreden Tan de BVD met betrekking tot Poolse stagiairea. Wij hebben in de
afgelopen tijd gesprekken net Poolse stagiairea aan de T.H. Delft gevoerd.
Enigen van hen hebben daarbij toegegeven opdrachten van de Poolse inlichtingendienst te hebben ontvangen.
Van de kant van C zal met DAZ, die de Poolse nota in handen heeft en eventueel met de heer
van de Directie Europa overleg vorden gepleegd over
het antwoord dat aan de Poolse ambassade kan worden gegeven.
2.

Commiesie Herwaardering Yertrouwensfuncties
H.D meldt dat van de kant van het Ministerie van Defensie is kenbaar gemaakt
dat men niet voor het hele departement vasthoudt aan de tot nu toe gevolgde
regel dat alle functies bij Defensie als vertrouwensfunctiesmoeten worden
aangemerkt.
H.D geeft aan aan welke categorieen funeties Defensie hierbij denkt. Op de
betrokken lijst staat dat de administratieve faneties bij Bronbeek niet langer als vertrouwensfuneties zullen worden aangemerkt.

3. OSI
H.D maakt melding van een incident dat zich bij Philips heeft voorgedaan.
Een Nederlandse medewerker van OSI Soesterberg heeft zich daar vervoegd om
inlichtingen te verkrijgen. Hij heeft daarbij zijn legitimatie getoond en
heeft gewezen op de overeenkomst die terzake indertijd (laatste amendement
in 1968) met de BVD is gesloten. Bij deze zaak is ook de LUID door de
Hoofdafdeling D betrokken. Geen van de Aurora-deelnemers is op de hoogte van
het bestaan van een overeenkomst met de OSI. H.BVD vraagt zich af of deze
moet worden gecontinueerd. Hij vraagt HD hem een notitie over de kwestie
met een aanbeveling terzake van de overeenkomst met de OSI voor te leggen.
4. Mutaties
I.BVD had donderdag 22 november een gesprek met de Minister en de SecretarisQeneraal. Daarin verstrekte de departementsleiding hem fiat t.a.v. de mutaties, die de vorige week per cireulaire aan de hoofden van de dienstonderdelen zijn bekend gemaakt.
5. Relatie Nederland met de Blunt-affaire?
HK werd donderdagmiddag 22 november opgebeld door de journalist
van Vrij Nederland. Deze vroeg zich af of er enig verband
kan hebben bestaan tussen Nederland en de Blunt-zaak in die zin dat vanuit
Nederland voor de oorlog activiteiten zijn ondernomen om ten behoeve van de
KGB in Engeland medewerkers te werven.
meende dat de benadering
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Tan Blunt indertijd moet hebben plaats gehad ongereer tegelijkertijd met
die Tan Burgess, McLean en Philby. Met enige terughoudendheid kwam
tot de bron die hem op deze gedachte had gebracht, nl. een
artikel in De Telegraaf Tan 23 September 1968 Tan de journalist
Sjoerd Rodermond. Deze bespreekt daarin het boek Tan Qer Harmsen OTer
Goulooze en de Rote Kapelle.
was het opgeTallen dat in dit
artikel een passage is gewijd aan Han Pieck, aan vie in het Telegraafartikel Burgess en McLean als ontdekkingen worden toegeschreven.
vilde gaarne weten of wij op een of andere wijze de juistheid Tan hetgeen
OTer Han Pieck in De Telegraaf wordt geschreTen, kunnen beTestigen.
HK heeft hem geTraagd het betrokken artikel te sturen; heeft
gewezen op de off the record positie waarop wij uitsluitend contacten met
journalisten kunnen onderhouden en heeft hem gezegd te zullen nagaan of hij
hem op een of andere wijze Tan dienst kan zijn.
6. Zaak KHAN
H.BVD had gisterenavond op diens Terzoek een gesprek met Prof.
Tan het UCN. Deze had kenbaar gemaakt hem dringend te willen spreken. H.BVD
Troeg hem naar ons gebouw te willen komen.
Prof.
bracht tot uitdrukking het geToel te hebben dat de OTerheid
onToldoende doet om onderzoeken te plegen in de zaak-Khan. Hij wees hierbij
op twee aspecten, t.w. de affaire die zich heeft Toorgedaan met een UCNmedewerker die zonder daartoe gerechtigd te zijn een essentieel onderdeel
Tan de ultracentrifuge uit het gebouw Tan de UCN naar buiten wilde brengen.
VerTolgens op het feit dat de heer
, die eerder naar Toren gekomen
is bij het Terkrijgen Tan hardware betreffende het UC-project zich thans in
Pakistan ophoudt.
H.BVD kreeg de indruk dat prof.
het Toornemen had om op hoog
niveau (mogelijk bij Min.President Van Agt) een klacht, i.h.b. over de
geringe activiteit Tan de kant Tan de BVD, te deponeren.
Het bleek dat prof.
geen enkele notie had Tan de positie Tan de
BVD in het geheel en Tan het ontbreken Tan formele bevoegdheden aan de kant
Tan de Dienst.
H.BVD heeft hem gewezen op het bepaalde inhet KB Tan 1972, op onze Terantwoordelijkheid t.a.v. Teiligheidsonderzoelr en op de afluister- en spionagegeTallen in het Vetboek Tan Strafrecht.
Hij kreeg de indruk dat dit een eye-opener TOor Prof.
was en dat
deze mogelijk door het gesprek Tan Terdere klacht-stappen zal afzien.
Niettemin meent H.BVD dat het goed is een waarborg te Terkrijgen dat het
onderzoek Tan de Rijksrecherche dat onder hoede Tan Mr. Schimmel in gang zal
worden gezet wordt gecoordineerd met hetgeen wij nog aan onderzoek in de
Khan-affaire Terrichten. Hij verzoekt HK Mr. Schimmel te Tragen om zo mogelijk hieroTer maandag a.s. bij ons te willen komen spreken. (HK maakte een
afspraak met Mr. Schimmel op maandag 26 noTember te 9*30 uur).

23.11.1979

AURORA

OCHTENDBESFREKING op dinsdag 2? november 1979.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HK.
Afwezig

: HAZ.

1. Contact met Kamerleden.
Aangaande het gesprek dat H.BVD op 22 november/en de Secretaris/net de Minister
Qeneraal had, brengt H.BVD nog naar voren dat de Minister hem gevraagd heeft in gevallen waarin het nodig is vanwege de Dienst in
contact te treden met Kamerleden, dit vooraf aan de Minister ken, baar te maken.
Dit verzoek heeft geen betrekking op contacten die nodig zijn in ge-wl
van/veiligheidsonderzoeken, wanneer bijvoorbeeld de betrokkene een
/het instellen
Kamerlid als referentie heeft opgegeven. In alle gevallen wil wel
H.BVD vooraf worden gel'nformeerd, wanneer hij niet bereikbaar is
PH.BVD of HK.
2. Qesprek met 0.0. en V.
Tijdens het vrijdag 23 november jl. gevoerde periodieke geviprek net
de DG 0.0. en V. bracht deze naar voren dat dhr.
de suggest ie heeft gedaan om tot een volledig-opgaan van de LET in de CRI
te komen.
Hierover is gesproken in de vergadering van de Begeleidiqgscommisaie
op 30 oktober jl.. H.BVD heeft zijn eerder geuite bezwaren over het
ontstaan van een politieke politic c.q. FBI herhaald.
Verwezen moge verder worden naar het verslag dat EK van het gesprek
maakte.
3. Zaak Khan (zie ook Aurora 23 novenber, punt 6).
Maandagjoorgen 26 november vond ean gesprek plaats met de coordinerend Officier van Justitie voor spionagezaken Mr. Schimmel. Eieraan werd deel genomen door H.BVD, PH.BVD, HK , HD en DIB.
Mr. Schimmel werd op de hoogte gesteld van het gesprek van H.BVD
met Professor
.
De afspraak is gemaakt dat het onderzoek van de Rijksrecherche zal
worden gecoordineerd met de onderzoeken die de BVD instelt. Er zal
een uitwisseling van gegevens tussen Rijksrecherche en BVD plaatsvinden.
Mr. Schimmel zal nog contact zoeken met de PG Amsterdam om diens aandacht te vragen voor de politieke aspect en van de zaak in verband me'!
de Rijksrecherche-onderzoeken, te weten de mogelijkheid dat dit
onderzoek in ruimere sfeer bekend wordt en dit aanleiding zou kunnen
zijn voor het postvatten van de gedachte, onder meer bij de tripartite partners, dat er inderdaad in de zaak Khan in Nederland concrete
zaken zijn misgegaan. HD deelt mede dat inmiddels een afspraak gemaal
is voor een bezoek a.s. woensdag van twee medewerkers van de Rijksrecherche aan DIB.
k» Werkgroep Benelux-Privacy.
HK deelt mede dat morgen bij ons een bijeenkomat plaatsvindt van
het werkgroepje van vertegenwoordigers van de Benelux-diensten, die
de stand van zaken in de verschillende landen betreffende de privacy
problematiek in ogenschouw gaat nemen.
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5» Ostkolleg.
H.BVD gaat ermede akkoord dat KA/C en KCP II van 7 tot 12 januari
1980 deel nemen aan sen seminar van net Ostkolleg over China.

27 november 1979«

AURORA
S888S2

OCHTENDBESPRSKING op vrijdag 30 november 1979«
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PEB - PHC - HD - HE - HTD - HAZ - HK.
Afwezig

: ~

1. Amerikaanse ambassade.
PBB deelt mede dat de Amerikaanse ambassade in Den Haag een brief
net poststempel Amsterdam heeft ontvangen van een organisatie die
zich noemt Secret Red Star Organization. In deze brief worden
acties tegen Amerikaanse ambassades in Moslim-landen aangekondigd.
- Het is niet duidelijk wie achter deze benoeming schuilgaan.
2. Groep Onkruit.
Gisteren is vanwege de Politic in Arnhem en de Marechaussee nogal
fors opgetreden tegen demonstranten behorende tot de groep Onkruitt
die protest aantekenden bij zaken die door de Krijgsraad in Arnhem
worden behandeld.
Wij hadden van tevoren de waarschijnlijkheid van acties de aandacht
gevestigd. PEB vraagt zich af of niet van een overreactie van de
politie moet worden besproken. Dit roept dan weer een verdere escalatie op.
Hij heeft het gevoel dat door de grote aandacht die de politie aan
acties van Onkruit wijdt, het aantal deelnemers aan deze groep toeneemt. H.BVD vrragt zich af of het niet mogelijk zou zijn van de
kant van 0.0. en V. en de Directie Politie enige aanwijzingen aan
de politie te geven. PHB wijst erop dat hier verschillende instanties en verantwoordelijkheden bij betrokken zijn.
3« Molukkers in Bovensmilde.
Vandaag vindt in Assen een bespreking plaats van justitiele en
bestuurlijke autoriteiten naar aanleiding van het optreden van een
groepje van 5 Molukkers in Bovensmilde die af en toe gebruik maken
van vuurwapens. De bijeenkomst staat onder leiding van de Boofdofficier in Assen, Mr.
. Bezien wordt of aanleiding kan
worden gevonden om de betrokken Zuidmolukkers te horen en eventueel
huiszoeking te doen. De bedoeling daarvan is dat het groepje van de
eventuele gedachten aan acties wordt afgebracht.
*f. Zaak Khan (zie ook Aurora 27-11-1979, punt 3).
HD meldt dat afgelopen woensdag 28 november Ijgij ons op bezoek zijn
geweest de heren
en
van de R jksrecherche. Gegevens
betreffende de zaak Khan werden uitgewisseld.
De Rijksrechercheurs zullen zich bezighouden met twee aspecten van
de zaak, t.w. de documenten gevonden bij Van Doorne Transmissie in
Tilburg en de bemoeienissen van
. Wij zullen voortgaan met
het onderzoek in de kwestie
. De Rijksrecherche-heren zagen
nog weinig gegevens die tot de vastatelling van een strafbare daad
kunnen leiden.
Maandag 3 december wordt het gesprek bij ons voortgezet.
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5* Werkgroep Benelux privacy (zie ook Aurora 27-11-1979* punt *0.
Tijdens de op 28 november bij ons gehouden bijeenkomst van vertegenwoordigers van de drie Benelux-diensten warden gegevens uitgewisseld
betreffende de stand van zaken van de privacy-problematiek in de
3 landen, van belang zijn voor het werk van de veiligheidsdiensten.
Hieraiede kan voorlopig worden volstaan. Er zal geen volgende bijeenkomst plaatsvinden.
6, Kennls Frans.
H.BVD is tot de slotsom gekomen dat de kennis van het frans in de
Dienst afneemt. Hij vraagt zich af of wij daaraan iets moeten doen.
' HD meent dat bij de werving aan het aspect kennis Frans aandacht
wordt geschonken.
H.BVD vraagt HE zich te willen bezinnen t.a.v. de vraag wat kan worden gedaan om de kennis Frans bij de medewerkers van de Dienst op
peil te houden. Mogelijk heeft het zin bijvoorbeeld eenmaal per maand
een soort gespreksronde te beleggen, waar in het Frans wordt geconverseerd.
H.BVD bracht woensdag 23 november een bezoek aan het Hoofd van
in Parijs. Deze had men uitgenodigd om een nadere toelichting
te geven betreffende de verplaatsing van de
-post in Den Haag
naar Brussel. Andermaal is H.BVD bevestigd dat het opheffen van de
post Den Haag is geschied om louter budgetaire redenen.
H.BVD maakte kennis met twee Directie-hoofden, t.w. van de contraspionage en de security van
en die van de Renseigneinents.
Hem werd uiteengezet dat 'men aan Franse zijde hoopt van ons in format!
te krijgen over de Cubaanse invloed en activiteiten in het Caraibisch
gebied. Men neemt aan dat onze betrokkenheid bij de Nederlandse
Antillen hierbij van waarde kan zijn.
Vdlgend jaar zal weer een seminar samen met
bij ons plaatsvinden. Mogelijk dat daar het punt Cubaanse activiteiten in het Cara?bische gebied kan worden behandeld.
8. Opvolging dhr.
.
Hedenmiddag komt dhr.
zijn opvolger Drs*
,
die bij PZ BiZa ook de aangeleganheden betreffende de BVD gaat behandelen bij H.BVD voorstellen.
Daarna volgt nog een kennismaking met enige medewerkers van PZ.

AURORA

OCHTflHDBESPBEKINQ op dinadag 5 december 1979
Aanwezig: HBVD - PHB - HC - HD - TD/V - EAZ - HK
Afvezig : PHBVD - HE

1. Ti

N.a.T. een geaprek dat giateren 3 december 1979 in de B-beapreking ran
HBVD plaatarond legt PHB de Traag ter tafel of de Dienat wel Toldoende
doet OB bij de rerantvoordelijke Ministers en andere antoriteiten duidelijk te maken velke grote invloed van SOTjet-sijde vordt uitgeoefend bij
het bepalen ran standpunten in de publieke opinie en bij politieke
figuren terzake ran de thane Toorliggende problematiek Tan de moderniaering Tan de kernwapena.
N.a.T. deze vraag ontapint zich. een disoussie vaarbij Tiaies worden geuit omtrent de doelatelling Tan de Dienat aan de hand Tan de taakopdraoht in het KB Tan 1972 Taatgelegd, entrant de vijse waarop de effectiTiteit Tan onze rapportage sou kunnen worden Terhoogd en ontrent de
Traag Tan velk belang onze rapportagea kunnen sijn Toor het beleid Tan
de regering t.a.T. bepaalde onderwerpen.
HBVD zegt Tan de Terachillende opiniea met belangstelling kennis te
nemen, maar het beter te aohten ait te zien naar een andere gelegenheid
om een diepgaande diacuaaie te Toeren oTer de doelatelling Tan de Dienat
en de Traag of onze vijse Tan verken daaraan beantwoordt.
HK meent dat het goed sou zijn een dergelijke diacuaaie te Toeren aan de
hand Tan een praatpapier dat een aantal beaehouwingen eTentueel atellingen inhoudt.
2. Kantine
HAZ Tervaoht dat medio januari de Terbouwing Tan de kantine en Tan de
Tergaderzaal op de 4e etage tot een goed einde sal sijn gebracht.
3. Nieuwenet
Ter aprake komt het artikel in De Volkakrant Tan hedenmorgen "Hoofdredaeteur Hieuwanet - relatie tot BVD leidt tot ontalag".
HK Teatigt de aandaoht op een geaprek dat hij op 15 augnatua 1979 beeft
gehad net de heren Jacques de Boer, hoofdredaeteur Tan Hieuvsnet en met
Michel ThoBaaaen, met vie hij al contact had toen dese nog bij het
Algemeen Dagblad verksaaa was.
Uit het artikel moet HK afleiden dat de geaprekapartnera het Tertrouvelijk karakter Tan het indertijd geToerde geaprek niet hebben geeerbiedigdt andera had een dergelijke publicatie in De Volkakrant niet kunnen
Tersehijnen.
6.12.1979

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op vrijdag 7 december 1979
Aanwezig: H.BVD . PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HK
Afwezig : H.AZ

1. Secretaris-Generaal
H.BVD deelt mede dat Mr. P. van Dijke, de Secretaris-Generaal van Binnenlandse
Zaken, per 16 februari 1980 is benoemd tot Comnissaris van de Koningin in de
Provincie Utrecht.

2. Capelse groep
HB vestigt de aandacht op een publicatie in bet Algemeen Dagblad van
6 december jl. betreffende de behandeling voor de rechtbank in Rotterdam van
de zaak van twee medewerkers van
, t.w.
en
, die in het najaar van 1977 betrokken waren bij de vondst
door de politic van wapens en foto's van BVD-medewerkers. Tegen hen zijn
gevangenisstraffen van respectievelijk twee en een jaar en negen maanden geeist.

3»

Sieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie van H.BVD vindt plaats op 3 januari 1980 van 19»00 tot
20.30 uur in het gebouw van het Hinisterie aan de Schedeldoekshaven.

b.

Nieuwsnet
HK deelt mede dat naar aanleiding van de publicatie in De Volkskrant van
3 december jl. vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Dr. H. Roethof.
Ons zal zonder twijfel gevraagd worden de Minister terzake van de beantwoording van advies te dienen.

5. Kwestie Oltmane
De Kamercommissie heeft de Minister om inlichtingen gevraagd naar aanleiding
van de brief dd. 30 oktober 1979 van de Nederlandse Vereuiging voor Journalisten over een artikel van W. Oltmans in de Journalist van 18 oktober jl. en
oratrent de mededelingen die door deze terzake voor radio en t.v. werden gedaan.
Een eerste beschotiwing van de zaak heeft HK tot de mening gebracht dat wellich.1
het beste is de Minister te adviseren deze kwestie aan de hand van een notitie
van H.BVD in de Vaste Commissie mondcling te behandelen.
6.

Zaak Khan (zie ook Aurora dd. 30 november» punt *»)
In de vergadering van de Interdeparteoentale werkgroep Khan/Pakistan deae
week gehouden is naar voren gekomen dat het wenselijk sou zijn over een notitii
van de BVD ter verduidelijking van passages in het concept-rapport van de
Commissie betreffende de toedeling van de verantwoordelijkheden terzake van
de beveiliging van het u.c.-project in kleiner verband een bespreking te hebben op 12 december a.s.. Daaraan zullen deelnemen Mr.
(plv. S.G. E.Z.),
(E.Z.),
(BVA E.Z.), Mr.
~"
(Justitie) en van
BVD-zijde HK, DIB en KA/ ..
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7. CYIN
In de gisteren gehouden CVIN-vergadering is gesproken over de brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding Tan het rapport van de zgn.
Werkgroep Reisbeperkingen.
H.BVD heeft bepleit het al eerder door ons aan de Minister van Binnenlandse
Zaken kenbaar gemaakte standpunt in te nemen, t.w. een meldingsplicht opleggen
aan vertrouwensftmctionarissen die Geheime en Zeer geheime stukken behandelen
met daaraan gepaard gaande in de gevallen waarin dit nodig wordt geacht een
briefing c.q. debriefing. Het CVIN ging daarmede accoord.
H.BVD is gevraagd het concept voor de antwoord-brief aan de Minister van
Binnenlandse Zaken te will en doen opstellen.
H.BVD heeft in de vergadering enige informatie verstrekt over de stand van
zaken van de contra-spionage.
Voor t s heeft hij mededeling gedaan van de mutatie die bij SBP zal plaatsvinden.
In de toekonst zal geen vertegenwoordiger van SBP meer aan de CVIN-bespr eking
deelnemen. H.BVD zal zelf eventuele SBP-rapportage inbrengen*
8. Taak BVD
H.BVD komjfr nog even terug op de discuseie die op 3 december jl. werd gevoerd.
Hij meent dat het nuttig is dat vooral van de kant van de Directie B eens
wordt nagegaan welke waarde bepaalde rapportages voor departementen van algemeen bestuur hebben. Men zou daarbij kunnen vaststellen welke beleidsfunctionarissen met onze rapportages bemoeienis hebben.
H.BVD heeft het nuttig gevonden een overzicht van onze we tens chap betreffende
de betnvloeding van Sovjet- en Oostduitse zijde t.a.v. autoriteiten en politic!
in de zaak van de modernisering van de kernwapens toe te zenden aan onze
Minister en aan de Ministers van Algemene Zaken, van Defensie en van Buitenlandse Zaken.
Hij heeft tevoren de betrokken Secretarissen-Generaal op de rapportage geattendeerd.

7 december 1979

ATOOBA

QGHTEHDBESPREKIIIS ep dinadag 11 deceaber 1979*
Aanvezig t H.BVD - PH.BVD - HB - HD - HI - HID - HK.
Afvezig

: HC - HAZ.

1. Veorthnigen-bijeenkoaateH
. EX deelt aede dat de in Voorthnizen voor aedeverkera Tan de ID' en
gehouden curauaaen-cyclua rrijdag 7 deceaber Jl. met goed gerolg
is afgealoten. Er waren in het begin enige Boeilijkhaden, maar die
verden speedig opgelost.
HE aoht een woord ran dank roor de BYD-aedewerkera die de Toordraohten hielden op zijn plaats.
2. taaererertredingen.
H.BVD Tindt dat het getal der overtredingen zieh de laatate tijd
op een redelijk aanraardbaar nireau berindt.
Hij zegt dit naar aanleiding ran het door de BVA opgeaaakte orereieht orer oktober.
3* Hietrwjaararecept ie »
H.BVD deelt «ede dat de Nienwjaarareoeptie - dit in tegenatelling
tot hetgeen hij op 7 deeeaber aededeelde - in de Kelderzaal op het
Binnenhof zal vorden gehouden*
KCP.
H.BVD rraagt het oordeel ran de Aurora-deelnemera orer de taakbeachrijTing van KCP en het rooratel betreffende de taakrerdeling
tnaaen KCP en KCP II.
Hij vil dit hedenaiddag »et de beide heren afronden.

11 deoeaber 1979*

AUBORA

OCHTJKMDBESPREKIIfQ op Trijdag ifr deceaber 1979*
Aanwezlg : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - TDV- HAZ - HK.
Afwezlg :

1. Studie Bureau Buitenland (CPSP).
HB dealt aede dat gisteren bij ons hat ear ate gesprek heeft plaatsgeTonden Tan de verkgroep die zich op aanbeTeling ran da Club da
Berne gaat bezighoudea «at een studie ran de aetiriteiten Tan het
Bureau Buitenland Tan de CPSTT in zoTerre die zich riehten tegen
het Yesten.
Aan de werk- c.q. stuurgroep naaen deelt
(Deneaarken) t
(Belgie) en
. Dhr. Blo» fnngeerde als roorzittai
2. De CPU en De Vaarheid.
HB deelt aede dat de organen Tan de CPK en Da Vaarheid binnenkort
het gebouw Tan Felix Merit is znllan Terlaten. Zij znllen hun intrek naman in aen gebeuv aan de Hoogte Kadijk, dat rroager als Teen
heeft gediend. Daar-roor zijn aanzienlijke Toorzieningen nodig die
enige miljoenen znllan Tergen* Er zal ook een nienwa pars voor
Da Vaarheid worden aangaachaft.
3» Qohaba.
HC doat aededeling oatrant eniga ontwikkalingan binnen Qoheba*
Da groapering is doanda zieh af te rragan of Tan politia-zijda de
bepalingen Tan hat Watboek Tan StrafTordering wal zijn nageTolgd bij
de huiszoekingen , die onlangs in Borensailde plaatsTonden*
Zaak-Khan«
HK naa saven net DIB an KA/J voensdag 12 deceaber deel aan een
beapreklng betreffende de Juridische aspect en Tan de zaak-Khan. De
bespreking was belegd door Mr.
, plT. Secretaris-Oeneraal
Tan XZ.
Terder varen aanvezig: Drs.
(EZ),
(BVA-EZ) en
Mr.
(Justitie).
OTereengekomen ward dat gaen vijzinglngen in Hoofdstuk 7 Tan het TOO:
de Kaaer besteade concept-Terslag zullen vorden aangebraeht en dat
de Ministers Tan EZ en Tan BiZa een aide aeaoire sal vorden Toorgelegd betreffende juridischa punt en , die mogelijk n.a.T. het Terslag
bij de bespreking daarran in de Vast a Coaaissie^aan de orde zouden
kunnen koaen.
Mr.
zal daarToor het ontverp opst alien dat wij begin Januari
zullen krijgen.
HK kondigt aan dat hij da Dienstleiding een notitle zal Toorleggen,
houdende een besehonving OTer ons opleidingsinstituut BO aet aanbeTelingen t.a.T. enige punt en. Het stuk ware te zien ala een discussie-doeuaent . Hat is in balangrijke aate opgesteld door da heer
, die binnenkort aet flo gaat.

Toor de inlichtingen- en Teiligheidsdiensten en daarna
in de Tweeda Kaaar
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6. 8BP en CVIH.
H.BVD deelt aede dat 3BF als zodanig niet aeer in het CVIH zal vorden vertegenwoordigd. In Terband daaraede zal nadat dhr.
als
H.SBF is gaan fnnctloneren geen SBP-vertegenwoordiger meer deelnemen
aan do bijeenkoasten ran hat CVIK en bet zgn. r66r-CYIN. De Dienst
sal in net v66r-CVIH in de toekoast rertegenwoordigd vorden door
KCP II (dhr.
) en H.BVD zal alleen aan de CVIN-hijeenkoasten
deelneaen. Hij heeft hieroatrent bereids de Toorzitter ran het CVIN,
adairaal
, gelnforaeerd.
De bijdragen ran de dienatonderdelen roor het CVIH zullen das orer
enige tijd aan het Kabinet, t.w. aan KCP II aoeten worden toegezonden
. Het ligt in het Toorneaen Tan H.BVD net HB, HO en HD een gesprek te
hebben oTer de aard en de inhoud ran deze bijdragen.
7* Bijzondere lasten•
HK rraagt oa de gegerens t.b.r. de bijzondere lasten, uiterlijk
aaandag 7 januari aan KA/C ter besehikking te stellen*
8, Agenda H.BVD.
9 Janvari 1980
10 januari 1960
15 janoari 1980
2k januari 1980
31 janvari 1980
1 febrvari 1980

- Qesprek aet de Secretaris-Generaal.
- CVIH.
- Grote eTaluatle-eoaaissie.
- PQ-rergadering.
- bezoek Hoofd
- ASTA.

H.BVD rerzoekt de bijdragen, die hij I.T.B. deze rergaderingen nodig
heeft, tijdig te zijner besehikking te stellen.
H.BVD deelt aede dat hij ran 17 december tot 2 jannari afwezlg zal
zijn i.T.a. zijn Terhuizing naar Distellaan 10 te Wassenaar.
Donderdagaiddag 20 deeeaber zal hij vel bij de bee?diging ran nieuwe
aedeverkers aanvezlg zijn.
Met het einde ran zijn derde jaar ( per 1 februari 1980) ala H.BVD
in zieht en terens aet het oog op de koaende feestdagen, zegt
H.BVD dank roor de goede en eollegiale saaenverking die hij aloa
heeft aogen ondervinden en venst hij alien gezegende Kerstdagen en
een goed begin Tan het nieuve jaar.
1* deoeaber 1979.

AURORA

(X;nTiiWDBE3PBIKIKQ op dinsdag 18 deceaber 1979*
Aanvezig : PH.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HAZ - HK.
Afvezig

: H.BVD.

1. ICBZ/LBT.
laar aanleiding ran een aededeling Tan HI dat hij heden da heer
Tan CRI/ICBZ op bezoek krijgt die koat spreken oT«r
de aogelijkheid om aedeverkera bij ons een opleiding te g«T«n,
Testigt HK de aandaoht op het felt dat H.BVD hea Terzocht heeft na
te gaan vat de effecten in het bijzonder Toor onze Dienst knnnen
zijn Tan een saaenaaelting Tan ICBZ en LET.
KA/C hondt rich hier thane aee bezig «ede aan de hand Tan stukken
die wij Tan de DQ 0.0. te Y. ontTangen, t.v. een notitie Tan de
heer
en een rerslag Tan een Tergadering begin noTeaber
gehouden Tan de conoisaie Toor begeleiding en oTerleg, waarin al een
eerste bespreking Tan het onderwerp in kweatie plaatsTond.

/la

2* Hieuwsnet.
HK Teatigt de aandaeht op een artikel Tan To» Tan Dijk in de Haagse
Poat Tan 15-12-1979 oTer het ontslag Tan Jaquea den Boer, hoofdredacteur Tan Hieuwanet. Zonder blikken of blozen verdt daarin de
bevering gedaan dat de B7D zo leVal» ««n mandje, zodat de lezera
Tan de HP de conclnaie knnnen trekken dat de BVD uiteindelijk de
oorzaak Tan het ontslag is.
3* Vonen buiten etandplaata.
PH.BVD zegt dat hij zieh bezighotidt «et rragen betreffende de regeling die getroffen is betreffende de taring waarin nedeverkera Tan
de Dienst aogen wonen. Er ontstaat hieroTer een discnssie vaarbij
als geziehtapunten naar Toren koaen dat de vraag Tan de bereikbaarheid de belangrijkate is en dat in verband daamede kleine oTersehrijdingen Tan de getrokken grens zouden ktxnnen vorden toegeataan.
Voorta dat Tan inrloed kan zijn of ienand in de nabije toekomst aet
flo zal gaan.
De Traag wordt gelanoeerd of Tan de kant Tan de Dienst niet aeer kan
vorden gedaan OB aedeverkera te helpen bij het Tinden Tan een voning
in het gebied vaar vonen vordt toegestaan.

18 deeeaber 1979*

ADBOEA

OCHTHfDBESPBEKIMQ op rri.1 dag 28 deceaber 1979.
Aanvezig : PH.BVD - HB - HC - HD - HTD.
Afwaiig

: H.BVD - HE - HAZ - HK.

1. Onkruit.
HB citaert een persbericht oTer actlea door Onkmit-leden in
Ztatphen, Assen, Leeuwarden an Maastricht. Da rijf gerangen cittande
ladan zijn in hongerstaking gagaan aranala aan twintigtal sympathisanten.
2. Molukkars.
Da beeattars ran hat Indonasischa concralaat in Aaatardaa zijn r66r
Kerstmis in rrijheid gastald. Ean ankaling haaft nog aan flink
gelnid doan horan naar dat yerstoort da rnst in hat Molnkaa kamp
•ran wainig als de z.g. opan brlaf Tan da Pavuda Masjarakat aan da
Minister President vaarin Tan Hederland aan forsere politieke stelllngaaaa tagenoTar Indonesia gee1st vordt (anders zal het ons berouvan).
3. Armeense terreur.

28 deceaber 1979.

