A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 1 Juli 1983

Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - HD - HE - HSBP - KA/C
Afwezig:

1.

HBVD - K/B - HTD

Suriname
Andere dan aangekondigd heeft de maand juni geen (poging
tot een) militaire actie gebracht.

2»

Nederlandse Antillen
PHB geeft een exposé over de explosieve politieke en
maatschappelijke situatie op de Nederlandse Antillen.

3-

P.n.g.
De Zwitserse autoriteiten hebben de Sovjetrussische Consu
Generaal uitgewezen.

^.

TAROM-vertegenwoordiger
Deze onlangs gedefecteerde Roemeen (zie Aurora 2*t juli)
is vanuit intelligence oogpunt van weinig belang.

5.

NOS
HD heeft een gesprek gehad met ex-H.Lamid
, thans chef
beveiliging NOS. Laatstgenoemde heeft te kennen gegeven
gaarne een rechtstreekse relatie met de Dienst te onderbonden
HD heeft zich op het standpunt gesteld dat dit niet in de
rede ligt, daar de NOS niet als een vitale organisatie in de
zin van het KB kan worden beschouwd; het contact dient derhalve
via de ID Hilversum te lopen.

- 2-

7-

Dienstleidingpiket
Desgevraagd bevestigt PHBVD, dat dit piket inhoudt dat
in voorkomende gevallen namens de dienstleiding kan worde^i
opgetreden*

8. Beveiliging gebouw
Een fotograaf van de GPD heeft foto's genaakt van gebouw 2$,
Rij is daarbij aangesproken door een medewerker van de fotokamer. Hoewel de fotograaf zijn naamkaartje had gegeven, beeft
eerdergenoemde medewerker gemeend op zijn beurt een foto te
moeten maken van de fotograaf. Dit liep uit op een woordenwisseling. KA/ heeft zich in overleg met BVA en KA/C telefonisch tot de betrokken fotograaf gewend met het verzoek er
voor te zorgen dat op de te publiceren foto geen BVD-mede
werkers herkenbaar zouden zijn afgebeeld. Dit is toegezegd

1 juli 1983

A U B O B A

ochtendbeepreking d.d. 5 juli 198?

Aanwezig: PHBVD - PHB - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C
Afwezig:

HBVD - PHC

Van deze Aurora ie geen verslag gemaakt doordat KA/C
kort na aanvang van de vergadering voor een dringende
zaak is weggeroepen.

5 juli 1983
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A U B O B A

ochtendbespreking d.d. 8 juli 1983
t

Aanwezig : PH.BVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C,
Afwezig

: H.BVD - K/B.

1. Bezoek
PH.BVD houdt het voorstel van
inzake een bezoek vin deze
GRÜ-defector aan de Dienst tot maandag in beraad.
2. Uitwisseling bewakingslijst.
Van Belgische zijde is bij monde van de heer
beple:
in Benelux .-verband de bewakingslijst uit te wisselen, aldus HD.
PH.BVD stelt dat uitwisseling van dit soort gegevens een itaak van
is. Afgesproken wordt de opvolger van de heer
dit najaar voor een bezoek aan de Dienst uit te nodigen, ^odat hi;
zijn wensen op tafel kan leggen.

3.

Beveiligingsdiscipline BVD-perBoneejL.
Er vindt een uitvoerige discussie plaats hoe de beveilig! igsdisci]
het best kan worden opgevoerd. Aanleiding is een in voorbereiding
zijnde circulaire van de hand van de BVA.
5. Bectificatie AUBOBA 1 .juli 1983.
punt 2: lees "de gespannen politieke en maatschappelijke situatie1
i.p.v. "de explosieve politieke en maatschappelijke situa<
punt 6: lees "H.BVD" i.p.v. "HD"

8 juli 1983.

A ïï B O H A ochtendbespreking d.d. 12 juli 1983.
Aanwezig: H.BVD - K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD.
Afwezig : PH.BVD
1• Franse belangstelling voor Suriname
HB bespreekt de gebleken belangstelling van Parijs voor d|e gang
van zaken in Suriname.

2. Zaak Kaan.
Justitie heeft besloten in de tweede helft
vaardingen te verzenden aan Khan en aan de
VDT.
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de
gerechtelijk vooronderzoek. Justitie neemt
nodige voorlichting voor zijn rekening.

van augustus dag
bedrijven FDO |en
uitslag van het
de eventueel

3. Personeelsreductie.
De van het departement komende informatie over de toepasselijkheid van de reductieregeling voor de Dienst is onduidelijc,
Vast staat dat de Minister, alvorens medio augustus beslissingen
te nemen, over de Dienst zal spreken met de Minister-President,
k. Bezoek H.BVD aan
H.BVD doet mededeling van zijn bezoek aan
. Hem is gebleken
dat deze dienst zich voornamelijk bezig houdt met de Rode Brigades en de Maffia. Hij is van mening dat we daarmee in het berichtenverkeer rekening moeten houden:
is kennelijk iroor
ons een minder interessante partner dan we veronderstelde i
5. Protocol BVD/CRI.
Het onlangs geconcipieerde protocol vindt zowel aan Justitie
als aan BiZa-zijde instemming. De Juridisch Adviseur van 3iZa
is echter van mening dat de inhoud van het protocol dient te
worden opgenomen in de ministeriële beschikking waardoor
CRI/BZC wordt geregeerd.
In die zin zal verder worden geadviseerd.

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 15 Juli 198?

Aanwezig: HBVD - K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig:

PHBVD

1. Franse belangstelling voor Suriname
Franse autoriteiten hebben berichten over enige activiteift van
Franse zijde net betrekking tot Suriname gedementeerd.

2. Aanslag op Turkse attaché te Brussel
De moordaanslag, op 14 juli gepleegd, is geclaimd door ASJALA,
3- BVA voor automatiseringszaken
HD wijst erop dat er voorschriften zijn voor de aanstelling van
een BVA voor automatiseringszaken. Bij D is een medewerker nagenoeg deskundig voor een dergelijke taak.
HD zal op verzoek van HBVD hierover contact opnemen met K/B
BVA en HPZ.

4,' Studie burgerlijke ongehoorzaamheid
HBVD stelt zich voor, deze door SBP geproduceerde studie |na
de vakantie in kleine kring te bespreken teneinde
a. te bezien of de Dienst in deze problematiek iets heeft te
doen en zo ja in hoeverre;
b. hoe geïnteresseerden buiten de Dienst (CVIN, departementen)
van onze wijsheid kunnen profiteren.
5« Opvang ordeverstoringen i,v.m. legeroefeningen
In voornamelijk de politiesfeer wordt de opvang voorbereid van
eventuele ordeverstoringen i.v..m. te houden legeroefeningen
(Naast een landelijk informatie-centrum PIDSO een viertal regionale centra PIC's).
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6. Mededelingen HBVD
HBVD doet verslag van zijn gesprekken met de Minister (medio
augustus wordt met de DL bezien in welke mate de 256 operatie
ons zal treffen), en met de CdK Groningen (zeer geïnteresseerd
in de problematiek van de CPN); bovendien van de CVIN-vergaderingen (met IDB een inmiddels rechtgezette kwestie over de
volledigheid van onze info-verschaffing in Surinaamse zaken).
15-7-1983

!

A U R O R A ochtendbespreking d.d. 19 Juli 1983.
Aanwesig : H.BVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - HE - TDV.

Afwezig

: PH.BVD - H.SBP

1. SurinamerB.
In de media wordt melding gemaakt Tan uitspraken van Surilamers
over verstoring door de BVD van plannen tot actie tegen h»t
regiem Bouterse.
2. Armeniërs»
Op 18 juli heeft de kleine evaluatiedriehoek de vraag besproken
of, gezien de recente aanslagen in Brussel en Parijs, alle
Turkse diplomaten nu persoonsbeveiliging behoeven. Het 1? diplomaten hier ter stede zal dit praktisch niet doenbaar zij
OBZ/
stelt een rapport op voor de grote driehoekL
Overigens krijgt Turkish Airlines al dezelfde securitv beiandelini
als £1 Al.
3« Convenant BYD/CHI.

H.BVD deelt mede dat de regeling m.b.t. de taakscheiding EVD/CRI
is goedgekeurd door de Ministers van Binnenlandse Zaken ei Justit:
BVD en CRI hebben dus daarmee de opdracht zich aan het co ivenant
te honden. Eventueel kan nog aan de orde komen hetgeen de Juridisch Adviseur van Binnenlandse Zaken heeft opgemerkt, n.l. dat
de inhoud van het convenant in de zg. Samenwerkingsregeli|ig van
CRI/BZC dient te worden opgenomen.
k. Gesprek DG Politie/Justitie. DQ 00 & V en H.BVD
Dit gesprek over de regelingen die getroffen zijn met het oog op
eventuele ordeverstoringen rond legeroefeningen in september
vindt hedenmiddag (19/7) plaats.

19 juli 1985.

A U B O B A

ochtendbespreking d.d. 22 juli 1983

Aanwezig : K/B - HB - PHC - wnd. HD - HE
Afwezig

: H.BVD - PH.BVD - HSBP - HTP.

1. Armeniërs
Na de aanslag op Orly zit de Franse justitie met een arreittant t d:
zegt daarran de dader te zijn, hetgeen toch wordt betwijfeld Vol(
persberichten zou hij nu ook "bekend" hebben bij de aanslug in
Brussel betrokken te zijn.

PHC meent, dat in de sfeer van het terrorisme de Armeniër*; ons grc
ste probleem woTden.
2» Transfer technology
Wnd. HD doet mededeling van een brief van Amerikaanse zijc e aan E2
in het kader van het "Coordinating Committee" (ter beschei ming var
Westerse technologie), waarin erop wordt aangedrongen het weglekke
naar Oost Europa van technologie via studentenuitwisseling* n tegen
te gaan.
Er zijn aanwijzingen, dat de Pakistanen bij de bouw van hl n ultracentrifuge nu hulp ontvangen van China.
Aan de ECD is de vraag voorgelegd of het binnenbrengen vax goedere
in een ambassade als "export" is te beschouwen. Het antwoc rd is ne
gatief. Het ambaesadeterrein behoort tot het Nederlandse erritori

22 juli 1983

A U K O B A

ochtendbespreking d.d. 26 Juli 1983

Aanwezig: HBVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - HE
Afwezig:

1.

PHBVD - HSBF - HTD

Verzoek van Hujaheddin aan Franse ambassade
De Franse ambassade heeft van de Hujaheddin E Khalq het
verzoek gekregen een delegatie van deze organisatie te
willen ontvangen.
De Fransen zitten ermee, hebben DKP en BVD om advies gevraagd. Wij hebben ons in ons antwoord enigszins op de
vlakte gehouden.

2.

Bedreiging Franse consul-generaal te Amsterdam
Afgezien van een feitelijke bedreiging aan het adres van
deze consul-generaal, moet aangenomen worden dat Franse
objecten extra beveiliging verdienen.
Zo is het kantoor van Air France in Amsterdam al onder
bewaking gesteld.
Bezoek aan Finse dienst
HBVD doet enige mededelingen over het bezoek dat hij met
HC en HKEB aan de Finse dienst heeft gebracht.
Naar zijn mening is er terecht sprake van een groeiend
vertrouwen. Ook op het gebied van de contra-spionage
lijkt enige samenwerking mogelijk.
26-7-1983

S T A F B E S P R E K I N G

d.d. 2 9 juli

1983

Aanwezig: HBVD - K/B - HB - BC - wnd HD - HE - HG - HPZ - wnd| HFID
Afwezig: PHBVD -EHACD - HSBP - HTD

1.

Militaire missie in Suriname
HB verwijst naar persberichten over veronderstelde betrokkenheid van leden van de Nederlandse militaire missie
bij de coup in Suriname. Waarheden en onwaarheden zijn
daarin ongetwijfeld door elkaar gemengd.
HB deelt mede dat de voorzitter van de Vaste Commissie,
Den Uyl, naar aanleiding van de publicaties nu interesse
heeft opgevat in onze activiteiten bij de verijdeling van
een tegencoup en in het standpunt van de Nederlandse regering met betrekking daartoe. HBVD heeft hierover met he|m
een telefoongesprek gehad. Een vraag van Den Uyl was ook
of van deze zijde aan de Surinaamse autoriteiten mededelingen
waren of worden gedaan.

2.
De heer
, voormalig hoofd van de CID, komt voorlopig
niet naar Nederland.
3.

Armeniërs
HC bespreekt de recente bommeldingen m.b.t. Franse en Britse
objecten. In alle gevallen bleek het om loos alarm te gaah.

k.

E XIII
Volgens een mededeling van HE zijn door E XIII tot dusverre
70$ meer overuren gemaakt dan vorig jaar. Momenteel is XI EI
toch beperkt in zijn mogelijkheden acties op straat te brengen.

5-

Au tomatisering
HG doet mededeling van het feit dat het TD/T-project nu i s
geautomatiseerd. Dit komt de efficiency ten goede en werkt
ten voordele van EJ, B en C.
Het Agenda-project is op papier uitgewerkt en zal in het
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komende anderhalf jaar worden gerealiseerd.
De BAUT wordt hierbij nog betrokken.
6.

Hoofdpost gebouw 15
Volgens wnd HFID zal de hoofdpost op 18 augustus worden
geopend.

?•

Bezoek Interne Accountants Dienst
Eet optreden van de Interne Accountants van het Departement
heeft vragen opgeroepen bij medewerkers van PZ en F1D.
Zoals zij zelf te kennen hebben gegeven gaan zij echter
zoekenderwij s hun weg door de Dienst. De grenzen van hun
bevoegdheden zullen,.naar zij ook zelf verwachten, hier
en daar door de Dienst zelf worden gesteld.
HBVD houdt hierover voeling met de Secretaris-Generaal.
Over geheime uitgaven zal HBVD echter pas met de SecretarisGeneraal spreken wanneer de accountants aan dit onderwerp
toe zijn.

29-7-1983

A U B O B A

dinsdag
ochtendbespreking d.d. 2 augustus 19&3

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - HE
Afwezig:

HBVD - HSBP - HTD

1. Beginselprogramma CPN
Het nieuwe, nu door een commissie onder leiding van M. Bikker
opgestelde concept-beginselprogramma van de CPN ademt vol gens
HB een parlementair-democratische geest. Anders dan werd verwachtt komt het in het geheel niet aan de ideeën van de i orizontalen tegemoet.
Het ligt in de bedoeling dat het programma op een bijzonc er
congres in 1984 wordt besproken.
2. Commando
De bekende reporter van het AD,
, is in Amsttjrdam
beroofd en afgetuigd door een zich noemend Commando
kennelijk uit wraak in verband met 's mans publicaties.
3- Legeroefeningen
In overleg met de militaire diensten is CE aangewezen ale de
coördinerende instantie met betrekking tot informatie over
Cl-aspecten aan de in september te houden oefeningen (Reforger
etc.).
Verwacht wordt namelijk, dat van de zijde van het Warscheiupakt
waarnemingen zullen worden gedaan (met name in de Rotterdamse
haven).
Molukse bom in Assen
Voor het Jongerencentrum in Assen is een brandbom gevonden,
waarvan wel de ontsteking heeft gewerkt maar door een defekt
niet de rest van het mechanisme. Er zijn aanwijzingen dat het
om een actie van Molukse jongeren gaat, die ontstemd zijn over
het feit dat een deel van bun -subsidie voortaan aan dit jongerencentrum wordt gegeven.
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A! U R O B A

ochtendbespreking d.d. 5 augustus 1983

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - HE
Afwezig:

1.

HBVD - HSBP - HTD

Bomalarm gebouw 25
Er wordt nagepraat over de gang van zaken bij de ontruiiing
van het gebouw, waarbij schoonheidsfouten zijn gemaakt.
Het is duidelijk dat er een goede instructie moet wordei
opgesteld.
De politie weet bijna zeker wie de nep-bom heeft geplaal st.
althans is het gedrag opgevallen van een bekende lastpah
uit de buurt. Het is onwaarschijnlijk dat èr.-iets tegen
hem kan worden ondernomen.

2.

3.

't. Spreu
De Minister van Justitie heeft Spreu eindelijk tot ongewenst vreemdeling verklaard.
5-

Plv. hoofd Syrische Inlichtingendienst in ons land ?
Betrokkene,
, heeft een visum aangevraagd voor een
beoogde inreis in ons land op k augustus.
Said is echter niet gearriveerd.

5-8-1983

A U R O B A

ochtendbespreking d.d. 9 augustus

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - BE
Afwezig:

HBVD - HSBP - HTD

Chantage Heineken
Bij Heineken is een blikje bier bezorgd waarin een gevaarlijk
geneesmiddel is geïnjecteerd. Telefonisch ie door iemand met
een Surinaams accent een groot bedrag geëist ter afkoping van
de dreiging dat zulke blikjes op de markt zouden verschijben.
Een criminele zaak. Opmerkelijk is slechts, wat ons betreft,
dat de man sprak van "gezworenen".

2.

3. BVD-bom
Door .fotovergelijkingen is de politie er sterker door overtuigd
geraakt de legger van de nep-bom te hebben gevonden (kraker
uit de buurt).

A U B O B A

ochtendbespreking d.d. 12 augustus 19&3

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HC - HE
Afwezig:

HBVD - HD - HSBF - HTD

1. Affaire Heineken
HB komt terug op de affaire Heineken. Intussen is in een zaak
van AH in Rotterdam op telefonische aanwijzing een tweed*
blikje gevonden* Justitie neemt de zaak hoog op.

ASALA bedreigt Zweden
Volgens kranteberichten heeft ASALA gedreigd met ontvoering
van de Zweedse koning, een minister, een popster, als niet
twee gevangen zittende drugshandelaren (financiers ASALA ?)
worden vrijgelaten.
Nadere gegevens ontbreken.

5.

A U B O R A

ochtendbespreking d.d. 16 augustus

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - HE - HSBP

HTD
Afwezig:

HBVD

1. Concept-beginselprogram CPN

r

HB geeft een indruk van dit document, dat anders dan
men bij eerste vluchtige kennismaking zou menen, bij
nadere bestudering nogal wat "verpakte" orthodoxie
bevat.
BC produceert hierover een nota.

2. Septemberoefeningen
In actie-milieus is nog weinig enthousiasme te bespeuren voor het plannen van activiteiten tegen de
in September te houden internationale legeroefeningen.

16-8-1983

A U B O B A

ochtendbespreking d.d. 19 augustus 198?

Aanwezig: PHBVD - K/B - HB - HC - wnd. HD - HE - ESBP
HTD
Afwezig:

HBVD

1. Hoofdredacteur Waarheid trekt zich terug
legt zijn functie neer uit protest tegen het feit
dat het partijbestuur zich niet distancieert van de kritiek
waaraan de krant de laatste tijd blootstaat.
HB vraagt zich af, of het aftreden toch niet te maken heejft
met het conflict tussen vernieuwers en orthodoxen, dat in
de partij voortwoedt. Het nieuwe concept-partijprogram blijkt
voor verschillende interpretaties vatbaar. Bet stelt vernieuwers noch orthodoxen tevreden.
2.

Zaak Khan
In de zaak Khan zullen de dagvaardingen uiterlijk 15 oktcjber
rond zijn.
Tegen die tijd, aldus wnd. HD, zullen ook de laatste vragjen
van de Commissie Relus ter Beek zijn beantwoord.

3.

De nieuwe
heeft op 18 augustus 1983 zijn eerste bezoek
gebracht aan PHBVD.
19-8-1983

A U H OR A

ochtendbespreking d.d. 23 augustus 19&3

Aanwezig

: PE.BVD - K/B - HC - HD - HE - HSBP - HTD.

Afwezig

: H.BVD - HB

1.

2. Heineken-affaire
In het onderzoek naar de afpersers is van de zijde van Mii. Justit
en Min. BiZa aan de Dienst verdere steun gevraagd die o.i. niet ge
vettigd is door de onderzoeksresultaten tot nu toe. PH.BVI' heeft
hierover net de Minister en samen met hem met Min* Justitj e gesprc
ken. Min. Justitie zal de PG verzoeken ons nader te informeren

3. Perspublicaties rond Koninklijk Huis
De Minister heeft met belangstelling kennis genomen van erfige
achtergrondinformatie hem door PH.BVD verschaft.
^. Clingendael.

In verband met uitnodigingen voor de eerstkomende Pietersltergconferentie wordt door KVB verder onderzocht of er bezwaren ^ijn tege
voortzetting van onze DSC-praktijk.

23 augustus 1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 26 augustus 1983

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - wnd. HD - HE - HSBP - HTD KA/So
Afwezig: HBVD - K/B

1. CPN-varia
Bet concept-beginselprogram CPN blijkt in kringen van 201 el
vernieuwers als orthodoxen kritiek te ontmoeten. Met bel^ngstelling wordt dan ook„het volgend jaar te houden partijcongres tegemoet gezien.
Het partijbestuur heeft tijdene een zeven uur durende veijga
dering gesproken over het vertrek van
als
hoofdredacteur van de Waarheid. Hoewel men zich naar buitjen
toe achter
opstelde, had men binnene kamers toch wel
kritiek op hem.
Bij de PSP blijven twijfels bestaan rond de deelneming ven
de CPN aan een Europese Groene Partij. Dit in verband met de
orthodoxe tendenzen die nog in de CPN aanwezig zijn en die zich
recent weer eens manifesteerden in de bezwaren tegen D'66J deelname aan het Groene Beraad en de gebeurtenissen rond
Het CPN Tweedekamerlid'Schreudere heeft bedenkingen geuit met
betrekking tot het bezoek van
en Jaap Wolff aan
Moskou. De bedenkingen hielden verband met het tijdstip van
het bezoek, de samenstelling van de delegatie en het standpunt
dat met betrekking tot de vredesproblematiek zal worden ingenomen
2.

3- De 1e secretaris van de Roemeense Ambassade '•
De 1e secretaris van de Roemeense Ambassade
die betlrokken
was bij de spionage door de recent gearresteerde ambtenaar van
het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het land
verlaten*
De heer
zal niettemin tot persona non grata worden frer-

- 2-

klaard. Dit in verband met het feit dat België reeds vier1
bij deze zaak betrokken personen heeft uitgewezen en ter
voorkoming dat
ooit weer een poet zal gaan bekleden
in één der NATO-landen.
4. Een bommelding inzake het Turkse consulaat te Rotterdam
Woensdagmiddag werd gemeld dat er een bom was geplaatst bij
het Turkse consulaat te Rotterdam. Het bleek een loos alarm.
De vraag rijst of er gezien vage berichten uit Turkije over
aanslagen geen sprake is van een poging van die zijde om de
beveiliging van Turkse belangen te activeren.
5. Het bezoek van

aan de DDR

De heer
heeft een visum gekregen voor een bezoek aan
de DDR. Aanvankelijk was er sprake van een familiebezoek
alsmede het raadplegen van archieven. Thans schijnt alleen
dit laatste nog aan de orde te zijn* Van DDR-zijde heeft men
de heer .
alle "medewerking" toegezegd.
6. Het Lybisch terrorisme
HC wijst erop dat de verklaring van president Hitterand met
betrekking tot de betekenis van de Franse militaire presentie
in Tsjaad, welke verklaring een verhuld dreigement richting
Lybie bevatte, Franse objecten tot een doelwit kunnen maken
voor Lybische terroristische acties.

r

26 augustus 1985

S T A F B E S P R E K I N G

d.d. 3 0 augustus 1983

Aanwezig: HBVD - PHBVD - K/B - fung-JIAC^D - PHB - HC
HD - HE - HFID - HG - HPZ - HSBP - HTD

Afwezig!

1. Ontwikkelingen in de CPN
PHB geeft een toelichting op de ontwikkelingen in de CJPN,
die worden beheerst door het oplopende conflict tussen
vernieuwers en orthodoxen. Het meest recente feit is liet
aftreden van Schreuders als lid Tweede Kamer naar aanleiding
van een te positieve benadering van Moskou door een CPNdelegatie.

2. Heineken
De affaire van de poging tot afpersing van Heineken meft als
dreiging het vergiftigen van blikjes bier, is waarschijnlijk
tot een eind gekomen met de arrestatie van de opbeller /
brievenschrijver. In tegenstelling tot wat wer'd gevreesd, nl.
dat het Surinaamse bewind de hand in de zaak had, lijkt de
opbeller / brievenschrijver (een Surinamer) voor eigen rekenin
te hebben gehandeld.
3.

4. Begroting 1983
HFID meldt, dat de BVD-begroting 1983 enerzijds is opgjes-teld
zonder prijsindexering, maar dat anderzijds toch ƒ 25C.OOO,—
extra is opgevoerd.
De dreigende korting van f 500.000,— op de begroting
schijnt van de baan te zijn.
De conclusie is, dat de Dienst financieel voorlopig vojldoende
armslag houdt.
5» Vervoerszaken
Na terugkeer van HB zal een bespreking aan vervoerszaken
worden gewijd waarbij met name de leidingen van B, C, D en E
worden betrokken.

HFID brengt ter eprake dat schades aan dienstauto's, tok
als gevolg van ongelukken door eigen schuld, als te vanzelfsprekend worden beschouwd. Eigen chefs worden door
betrokkenen vaak niet eens ingelicht.
.
HBVD wenst dat meldingen aan FID voortaan via de onderdeelschefs zullen lopen*
6. Klachtencommissie / Ombudsman
Onze Minister heeft zich in de discussie over de toekomstige
klachtregeling Inlichtingen- en veiligheidsdiensten gemengd
door voorlopig voor de Ombudsman te kiezen» De gang van
zaken rond deze beslissing is ons onduidelijk; bovendien
zijn wij niet behoorlijk ingelicht.
Er zal opheldering worden gevraagd.
!
31-8-1983

A U R O H A

ochtendbeepreking d.d. 2 september

1983

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - FHB - HC - HD - HE - H.SBP - HTD.
Afwezig

: ——

1. CPN.
PHB doet verslag van recente ontwikkelingen in de partij, waaruit blijkt dat het met de vernieuwers niet goed gaat. Er ::ijn
interessante bedankjes en ook hun persconferentie in Hieuirspoort
in het kader van een campagne voor een links blok kreeg een attentie ver beneden de verwachtingen.

2. Uitwijzing Roemeense diplomaat.
Chef DEU is, volgens HC, teleurgesteld over het feit dat de
uitwijzing van 1e secretaris
is uitgelekt. Gevolg van
de terughoudendheid van BuZa is echter, dat nu in de pern
een verkeerde naam is genoemd.
3.

k. Bommelding.

In de avond van 1 september is er opnieuw een valse bomme .ding
geweest met betrekking tot gebouw 25.
Er komt een instructie voor alarmsituaties. H.BVD is van i lening,
dat er ook bij proefalarm geoefend zal moeten worden.
5. Agenda.
14-9-1983
21-9-1983

ASTA (K/B neemt deel).
PG-vergadering (onderwerpen dienen op 12/9
te worden aan de secretaris).

2 september 1983

gemeli

A U R O R A

september
ochtendbespreking d.d. 6 aufc«t$tus 1983

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE- HSBP - I TD«
Afwezig

:

Acties rond herdenking
PHB verwacht tegenacties uit de linkse hoek wanneer de NVU op
7/9 een herdenking houdt op het graf van de in de oorlog 01ingekomen
NSB-er
2. uitwijzing
De Roemeense diplomaat
v onlange Nederland uitgewezen, is nu
met name in de pers genoemd.

3. Al Fatah.
is doende in Nederland een radikale Al Fatah-groepering te
vormen. Hij heeft tot nu toe 10 adherenten.
k. BVA-BVI-dagen.
HD meldt dat D binnenkort met een serie BVA/BVI-dagen, waarvoor zie
150 deelnemers hebben gemeld.
5- Terrorisme-oefening.
In principe is besloten dat binnen afzienbare tijd een interne oefe
ning zal worden gehouden ter mobilisatie van die medewerkexs die
in verband met een terreuractie een rol moeten spelen.
De B-leiding zal in overleg met de C-leiding de bestaande ifichtlijn
nog eens bezien; daarna zal een draaiboek voor de oefening worden o
worpen.

6. Security circulaire.
Er wordt een meer aangescherpte circulaire voorbereid, die volgens
de wens van H.BVD zo spoedig mogelijk aan het personeel za} worden
uitgereikt.
7- Agenda.
9-9-1983
- grote evaluatiedriehoek
21-22-9-1983- bezoek Hoofd
7_10-1983
- bespreking H.BVD-DQ 00 & V (onderwerpen!)
18-19-10-198^- bezoek H.CIA aan Nederland
26-10-1983 - "Nordic meeting", Brussel (onderwerpenS)
27-10-1983 - extern afscheid PH.BVD, kelderzaal
30-31-10-1983 - bezoek directeur FBI
31-10-1983 - intern afscheid PH.BVD.

A D B O R A

ochtendbespreking d.d. 9 september 1983.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP J. HTD,
Afwezig

:

1. He ineken-affaire,
Nader onderzoek in deze zaak zou hebben uitgewezen dat de verdachte een vriend en diens broer als medeplichtigen had. ]»r
zou bij huiszoeking ook een politiek plan zijn gevonden.
2. Demonstratie herdenking

._

De eerder aangekondigde herdenking is niet doorgegaan. Tegenstanders hebben zich ook niet laten zien.
3. Beveiligingscirculaire.
Vandaag wordt in de Dienst een nieuwe beveiligingscircula re
verspreid die enkele verboden bevat (parkeren, cafébezoek
k. Semafoons.
Het bezit aan semafoons is geïnventariseerd. Het aantal z< u uitgebreid kunnen worden, echter - aldus PH.BVD - eerst nada
onderdeelschefs hebben vastgesteld dat de huidige verdelii g gehandhaafd moet worden.
!>• Gesprek H.BVD met S.G.
H.BVD doet enige mededelingen over zijn recente gesprek mi t de
S.G. (voorlopige beslissing van de Minister inzake de kvei t ie
Ombudsman/Klachtencommissie; beslissing van de Minister m b.t.
de 2% operatie BVD mogelijk eind september).

9 september 1983

A U R O R A

ochtendbeepreking d.d. 13 september 1983.

Aanwezig : K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HTD.
Afwezig

: H.BVD - PH.BVD

1. Actie WAO'ers.
Op 1/9 is in Ede een landelijke vergadering van WAO'ers g (houden,
waaronder nogal wat CPN-ere, die binnenkort actie willen ;aan
voeren. Hen had ideeën in de orde van grootte van een ver toring
van Prinsjesdag, bezetting van ï- en Maastunnels, ontvoer ing van
Minister De Koning.

2. Reforger.
HC vermeldt dat de Poolse assistent-milat een rondreis in Nederlai
heeft gemaakt, kennelijk ter verkenning van het oefengebifed.
3. Ljbian Arab Lines.
Op Schiphol is een L.A.L.-kantoor geopend, voor ons een o >ject vai
interesse.
**• Verkenning Turkse ambassade.
De politie heeft een man aangehouden die opgevallen was
de omgeving van de Turkse ambassade. Het bleek een jonge Armen Hër uit
Athene te zijn die zich bediende van een in Amsterdam geh mr d e au1

5. Taakscheiding BVD-BZC.
Nogmaals wordt aandacht gegeven aan het protocol. Vastgesteld wor<
dat er, gezien de acceptatie door de Minister van Binnenlandse Zal
en Justitie geen bezwaar tegen is, de tekst in de APID-buidel op

te nemen.
Gezien het feit, dat de BZC toch geneigd is over de schreef te ga.
merkt K/B op, dat het protocol niet voor de archiefkast is geschr
ven maar bij gelegenheid uitdrukkelijk bij LOvJ of BZC-le|iding te:
sprake kan worden gebracht.
Gevallen van overschrijding van het taakgebied door de BZp moeten
we, zoals al eerder opgemerkt, vóór onszelf noteren.

6. "Kommunist".
HSBP attendeert op een dogmatisch artikel in het ideologische maa
blad van de CPSÜ over de "anti-oorlogsbeweging" in het Westen die
wel moet worden onderscheiden van de werkelijke "vredesbeweging11

de communistische landen.
CP-en kunnen onder bepaalde voorwaarden aan de anti-oorlogsbewegi
meedoen. In ieder geval dienen ze daarbij de juiste ideologische
uitgangspunten niet uit het oog te verliezen.
Het zou interessant zijn als aan het artikel in de Nederljandse pe
aandacht zou worden geschonken.
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7. "ClinKcndael".
i

Namen van BVD-medewerkere zijn nu uit het kaartsysteem van het vo<
malige DSC gelicht. Cursussen en herhalingsconferenties zullen woi
den aangemeld bij HPZ, die daaraan voor belangstellenden bekendhe:
zal geven.

13 september 1983

r

r

A U R O R A

ochtendbespreking d,d. 16 september 19&3.

Aanwezig : PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HTD.
Afwezig

: H.BVD.

1. IDB-Lamid.
geen
H.IDB heeft een brief geschreven aan H.Lamid waarin hij
mogelijkheid te zien voor verdere samenwerking met de hee
. H/Lamid zal zich nu met H.BVD verstaan over nauwere samenwerking in Surinaamse zaken.
PH.BVD neemt dit voor kennisgeving aan.
Minister Schoo - KHAN.
Buitenlandse Zaken zoekt in verband met een door het KMAN tegen
Minister Schoo aangekondigd, kort geding de steun van de >ienst.
Gegevens waarover de Dienst beschikt zouden haar publieke negatie'
uitspraken over het KMAN kunnen staven. Wij helpen Buitenlandse
Zaken door de weg te wijzen naar justitieel, politieel en open
materiaal*
3. East West Agencies.
De Russen wensen uitbreiding van de Russische staf. Buite ilandse
Zaken geeft aan deze wens geen gehoor.
4. Observatie BVD-gebouwen?

Inzittenden van een auto van de Chinese ambassade zijn vrijwel
zeker doende geweest met het observeren van gebouwen en m ineen,
Ook een auto met Bulgaars kenteken heeft enige tijd met ipzittend*
achter een van de gebouwen gestaan.

HC pleit voor een instructie voor dergelijke gevallen (nijat-diplomaten kunnen bijv. worden aangesproken).
PH.BVD vindt dat dit in het kader van de herziening van hjet gehel<

beveiligingsregime betrokken kan worden.

16 september 1983.

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 20 september 1983.

Aanwezig : H.BVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - KA/So
Afwezig

: PH.BVD - K/B - HTD.

1. Wapenvondst.
HB maakt melding van een "Heythuyzen-achtige" wapenvondst in de
bossen rond Roosendaal.

2.

3- Berichtgeving Prawda inzake neerschieten Zuidkoreaanse Boring
H.SBP vestigt de aandacht op een bericht dat de hoofdredacteur vai
de Prawda als zijn persoonlijke mening te kennen heeft gegeven dal
de verslaggeving in die krant met betrekking tot het neerschieten
van de Zuidkoreaanse Boeing in eerste instantie onbevredi end was.
Dit als gevolg van aanvankelijk gebrekkige informatie van militaii
zijde.

5. Nationale Ombudsman.
H.BVD deelt mede dat de Minister is teruggekomen op zijn oorlopij
keuze voor handhaving van de Nationale Ombudsman als instantie wat
personen met klachten over inlichtingen- en veiligheidsdi nsten ti
recht kunnen. Het de drie andere betrokken Ministers maak hij zi<
nu (weer) sterk voor de bijzondere klachtencommissie die s voorzien in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Over
deze kwestie zal nog overleg plaatsvinden met de vast comaissie v<
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

H.BVD zal op 30 september 1983 de Ombudsman ontvangen om jte spreki
over de klacht van de heer
.

7.
H.BVD doet in grote lijnen verslag van hetgeen is besproken tijdei
de bijeenkomst in de afgelopen week van de
. Belangwekkend was de bijdrage van
over het Armeens terrorisme en d
van
betreffende technology transfer.
20 september 1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 23 september 1983

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - KA/C
Afvezig:

PHBVD - K/B - HTD

1. Compliment
Het Provinciaal Informatiecentrum (PIC) te Eindhoven» in het
leven geroepen vanwege de oefening "Reforger", heeft uiting
gegeven aan zijn waardering voor de door de Dienst ingebrachte
informatie.
2. Centrumpartij
Hede naar aanleiding van het succes van de Centrumpartij bij
de gemeenteraadsverkiezingen in Almere acht HBVD het gewenst
dBze partij in een regeringsbrief nader te belichten.
3» Beveiliging gebouwTros-Aktua heeft aangekondigd TV-opnamen te zullen maken van
het gebouw. Naar verwacht zal dit vandaag plaatsvinden. De
BVA is ingelicht.
Bij twee gelegenheden is dezer dagen gebleken, dat de gele
waarschuwingelamp nauwelijks of geen effect sorteert. De Auroradeelnemers worden verzocht hun onderhebbenden nog eens o{ de
functie van deze lamp te wijzen.
Vapenvondst Rozendaal
Vanuit de Kamer zijn schriftelijke vragen gesteld; zij zijn
mede gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Ook in de media wordt een verband gelegd tussen deze gehejime
wapendepots en (een speciale afdeling'van) de BVD.

Het OM, zo vernam HB van de LOvJ, overweegt de strafvervolging
tegen de kornuiten van
in de zogenaamde "Captlse
zaak" op te schorten en dood te laten bloeden (seponeren kan in
dit stadium niet meer). HB heeft desgevraagd te kennen gegeven,
dat geen belang van de BVD zich hiertegen lijkt te verzetten
KA/C zal zich verstaan met de LOvJ.

6. Nasleep Khan-affaire
In de Gooi- en Eemlander heeft Veerman zich beklaagd o v ei* het
onderzoek dat de BVD en andere instanties tegen hem hebben
ingesteld. Hij ziet een verband tussen dit onderzoek en het
verlies van zijn baan.
7. Neerschieten Koreaans vliegtuig "vergissing"

:

Een adviseur van het International Information Department van
het CC/CPSU heeft verklaard, dat het neerschieten een "vergissing
was; de piloten zouden niet hebben geweten, dat het een verkeersvliegtuig was. "Als ze dat wel hadden geweten, zou de beslissing
volkomen anders geweest zijn".
Dit is, aldus HSBP, één van de aanwijzingen, dat de burgerlijke
autoriteiten in de SU zich steeds meer dietanciëren van het drama
8. Commissie onderzoek militaire

missie Suriname

Deze door de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie ingestelde commissie heeft zich bij monde van haar secretaris tot
de Dienst gewend met het verzoek om inzage van bij de Dienst
berustende rapporten die van belang kunnen zijn voor het onderzoek en opgave van personen die naar het oordeel van de Dienst
zouden kunnen worden gehoord.
HBVD zal zich eerst verstaan met de Minister.
9. 2#-operatie
HBVD heeft hierover dezer dagen met de Minister gesproken. Het
standpunt van de Minister is, dat de Dienst in beginsel niet is
uitgesloten van deze operatie, maar dat hij, gelet op de door
de Dienst aangevoerde contra-argumenten, de invulling vooralsnog
aan de Dienst zelf overlaat.

10. Vergadering PG's

>

HBVD doet enige mededelingen over de door hem bijgewoonde PGvergadering.
Hij heeft zich gekant tegen een suggestie van de zijde van de
PG's het circuit ID - BVD - LOvJ - PG in te korten door de IDgegevens rechtstreeks -dus buiten de BVD om- door te leiden naar
het OM. Dit laatste verdraagt zich niet met de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken voor de ID.
Bovendien is de onderstelling, dat het OM/de PG*e niet altijd de
beschikking krijgen over alle relevante informatie, ongegrond.
HBVD heeft de PG's kunnen overtuigen van de juistheid van zijn
visie.

23-9-1983

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 27 september 1983

Aanwezig:

HBVD - K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD

Afwezig:

PHBVD

1. Onderzoekscommissie Militaire Missie
Vanuit de onderzoekscommissie is contact gezocht met de
Dienst in de veronderstelling dat hier informatie te ver
krijgen zou zijn over de gang van zaken in de Militaire
Missie te Paramaribo rond de revolutie. Dit is niet het
geval.

2. Armeniërs
De terreurorganisatie J.C.A.G. zou volgens

zijn

modus operandi hebben gewijzigd, namelijk bomauto's gaan
gebruiken. Wij zullen deze informatie ook aan andere geinteresseerde instanties doorgeven.

3- Ambtelijke commissie herziening kiesrecht
In de commissie is een meningsverschil ontstaan tussen
BuZa en BiZa ("minderheden") over de vraag of inderdaad
aan alle buitenlanders in Nederland passief en actief
kiesrecht moet worden toegekend. De Directie Minderheden
van BiZa meent dat dit wel het geval is.
De zaak heeft uiteraard ook veiligheidsaspecten.

S T A F B E S P R E K I N G

d.d. 3 0 september 1983

Aanwezig: HBVD - K/B - fung. HACD - HB - HC - HD - HE - HFII
HG - HPZ - HSBP -~HTD
Afwezig:

PHBVD

1. Bibliotheek EO
De bibliotheek van .EO, onderdeel van de centrale bibliotheek
van de Dienst, zal per 6/10 worden opgeheven en bij PenB worden
ondergebracht.

2. Frankering overheidspost
Per 1-1-198't zal alle overheidspost moeten worden gefrankeerd

voor de BVD ca. 26.000 stuks per jaar. Intern wordt onderlzocht
hoe identificatie van BVD-post via het stempelnummer kan worden
tegengegaan.

3. Bezoek delegatie Spaanse dienst
Dezer dagen is voor het eerst een Spaanse delegatie op w€(rkbezoek geweest. EJ heeft bij diverse besprekingen gewaardeerde
(en noodzakelijke) assistentie verleend.
Het bezoek is geslaagd te achten.
Oefening Reforger/Atlantic LjLpn
De oefening is intussen afgesloten. Onzerzijds is weinig bemerkt
van activiteiten van Varschaupakt-inlichtingendiensten.

5. Defensiestaf
HD vermeldt, dat de Sectie Inlichtingen Defensie Staf (SIDS) is
uitgebouwd tot een Afdeling Inlichtingen en Veiligheid Defensie
Staf. Hij vraagt zich af hoe deze afdeling zijn -coördinerende
taak op verschillende terreinen zal aanpakken.
Wat de BVD betreft: formeel (KB, wetsontwerp) hebben wij Ite maken
met de drie militaire inlichtingendiensten.
;
HBVD wil afwachten hoe één en ander op ons afkomt.
j
6. E-personeel
HE signaleert problemen bij E XIII en EO ten gevolge van de
wervingsstop. Ook bij EJ zijn er knelpunten.
HPZ meent dat er nu wel ruimte is voor enige hulp.
HE dringt erop aan, dat in gevallen waarin buiten de gewone
orde een beroep op EJ moet worden gedaan (zie de tolken £ paans),
daarvan zo mogelijk vroegtijdig bericht wordt gegeven
Vat EO betreft meent HBVD dat eens serieus moet worden bezien
hoe met meer part-time docenten zou kunnen worden gewerkt. Hij
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stelt voor dat hierover te gelegener tijd in kleinere kring
wordt gediscussieerd.
7* Vervoersproblemen
HFID meldt, dat er een goede bespreking heeft plaatsgevonden over
de hangende problemen t.a.v. het autogebruik. Alle betrokkenen
waren het erover eens, dat het autogebruik moet worden teruggedrongen.
Wanneer dit niet lukt, zal het gebruik opnieuw worden geregistree
8..BAUT/CORNAUT
flG meent dat het nut heeft weer een COHNAUT- en BAUT-vergadering
te houden* Hij zal daartoe een aanzet geven.
9« Personeelszaken
HPZ, met de komst van een nieuwe BHW weer aan het hoofd Van
een afdeling op volle sterkte, deelt mede, dat de CvO accoord
As met het ontworpen introductiesysteem. Eind oktober zal de
eerste introductiecursus worden gehouden. De diapresentatie is
daarvoor ook praktisch gereed.
Er is op het moment vraag ter grootte van drie klassen.
10. Telexberichten
HTD signaleert, dat binnengekomen telexen die door KEB bij de
geadresseerden worden gemeld, door betrokkenen traag, soms na
dagen, bij TD worden afgehaald. Dit is in strijd met het karakter van telexxerkeer.
Immediate-berichten die tegen het eind van de werkdag, nog vóór
17.15 uur, binnenkomen kunnen door TD soms niet worden afgeleverd doordat personeel is vertrokken*
HBVD acht dit een onacceptabele situatie.
11. Onderzoekscommissie Militaire Missie Paramaribo
De secretaris van de onderzoekscommissie heeft een gesprek gehad
met een Kabinetsmedewerker. Deze heeft hem er van overtuigd dat b
nen de Dienst geen wetenschap over het functioneren van dé Milita
Missie ten tijde van de Surinaamse revolutie voorhanden is. Op
bijkomende punten kunnen we de commissie wel enigszins helpen.
12. PSP-brochure
Een zojuist uitgekomen brochure over de BVD levert, althans bij
oppervlakkige inzage, geen nieuws op.
Aardig is, wat drs. Den Uyl over de controle op de BVD gezegd
heeft in een televisie-interview naar aanleiding van de brochure.
13. Bezoek
zal de Dienst bezoeken op 19/10 van 9*^5 tot 10.^5 uur.
HBVD nodigt alle hoofden van zelfstandige dienstonderdelen voor
deze ontmoeting uit.
HB, BC en HSBP zullen ieder een korte inleiding houden.
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1*f. Bezoek dr.

Op 5 oktober zal dr.
(in gezelschap van de heren
en
) een bezoek brengen aan de Dienst. Dr.
zal de
situatie in het Midden Oosten bespreken voor belangstellenden
(van 10.00 - 12.00 uur). Belangstellenden kunnen zich hiervoor
melden bij HKEB.
15. Rapportage BVD
HBVD attendeert op het feit, dat het CBI-bulletin voor de
politie interessante CRI én BVD informatie bevat die door
de politie in de praktijk vermoedelijk als louter CKI-informatie
wordt beschouwd.
Hij wenst dat in kleinere kring eens wordt bezien of wij met
onze rapportage wel voldoende bij onze verbindingen in de aandacht komen.
30-9-198?

