
AURORA

OCHTENDBSSPREKING op woensdag *» januari 196?

Aanwezig: H^BVlf - H.^- CT/- E^ff - fl^B"- H.^flP - H.JHJB - H.TD - KA/>D
• ' ' /'Afwezig :

H.KEB dealt Bade wederom aniga chackformuliaran i.v.m. ta hebben
ontrangen. Hij sou hierover gaarna aan gasprak mat H.BVD hebben, omdat hij
meent dat moet wordan bezien of wij n.a.v. da recente kwestie prof,
hiarmada noatan roortgaan.
Hat gerraagde geaprak zal morgan plaatsvinden. H.BVD rraagt KA/rD hierbij
wezig ta zijn.

2. Comaissia Enacheda

H.BVD haeft van dr. vernomen, dat hat aarsta interim-rapport van da
eommissie Enscheda gaen zakan behandelt die da Dienst raken.

3* Bagroting Binnenlandae Zakan

Bij da begrotingsbehandaling op vrijdag 30 december jl. is da Dienst niet ter
sprake gekoman. Giaterenmiddag haaft da Minister geantvoord. Het verd door
dr. niat nodig geacht dat H.BVD daarbij aanvezig sou zijn.

4. Chinese affaire

H.BVD heaft da heer Jongajans in verband met zijn terugkeer in Nederland
doan weten dat aen spoedig bezoak aan da Dienst op prijs wordt gesteld.

4-1-1967.



AESSfr

OCHTENDBESPRSKIHG op Trijdag 6 januari 1967

Aanwezig: H^BYlT- TPC- - H,B<- yS- H^JB<- HyB' - H.SBP - H.KSB - H.TD -

Afwezig : --- -

1 • P. Q . -TergaderingBfissBsesSsssssSB

ProTO-Traagstuk

Op de PQ-Tergadering van 5 Januari jl. is het provo-vraagstuk ter sprake ge-
komen naar aanleiding van een nota dd. 9-11-1966 Tan de hand Tan een H.BVD
onbekende ope teller. Op 22-12-1966 heeft een bespreking plaatsgeTonden Tan de
Commissarissen der Koningin en de PQfs, waarbij Kr.Mijnlieff en

aanwezig varen.
De PQ Den Bosch had hieromtrent een resumf sanengesteld dat in de PQ-Tergade-
ring werd besproken en waarin enige wijzigingen sullen worden aangebracht.
In dit resume wordt de Terantwoordelijkheid Tan de Burgemeester in relatie
tot die Tan de OvJ besproken*

Persoonlijke LeTenssfeer

Door Mr* werd in de Tergadering gewag gemaakt Tan de voortgang Tan
de oomaissie Bescheraing Persoonlijke LeTenssfeer. Mr. kondigde aan
dat de commissie een interim-rapport aan de "regering" zal aanbieden* H.BVD
kreeg de indruk dat Mr. het door de commissie opgestelde ontwerp Tan
Vet toch nog zo spoedig mogelijk in het Parlement wil zien gebraeht*
H.BVD zal hierover bij een zich spoedig Toorkomende gelegenheid net Minister
Struycken spreken. Dit gezien ons belang in verband met de kwestie Tan de
"bijzondere aanwijzingen" in Terband met de veiligheid Tan de Staat.

2. Huwelijk Prinsea Margriet

H.B deelt mede, dat in zijn af deling op de huwelijksdag (10-1-196?) een be-
paalde bezetting wordt aangehouden in Terband met eTentualiteiten. H.E
heeft Toor £ XIII en £ IX een piket-regeling ingesteld.
Ter sprake komt nog eTen het rondachrijven Tan Binnenlandse Zaken betreffen-
de het TrijgeTen op deze dag.

3* AFCENT

Bij het bezoek Tan de heer in gezelschap Tan dhr.
op voensdag k januari jl. is nader ingegaan op een Terzoek Tan laatstgenoei
de om te mogen Ternemen welke positie de Dienst inneemt met betrekking tot
de peraoonlijke Teiligheid Tan de chef AFCENT, Generaal .
TPC geeft hieroTer toelichting. wil Toorkoaen wanneer zich
rond zijn persoon iets zou voordoen in Terband hiermede politieke moeilijk-
heden zouden ontstaan. Hier zou een oplossing kunneu worden geTonden door
bij zijn peraoonlijke residentie (een kasteeltje in Voerendaal) een perma-
nente wacht te plaatsen, bijvoorbeeld Tan een lid Tan de Koninklijke Mare-
chaussee, saaen met een burger-politieman*
H.B heeft geconstateerd dat Voerendaal ligt in het district Tan de
DC Rijkspolitie Maastricht.
H.KEB is er door de afwezigheid Tan de heer nog niet in geslaagd
deze kwestie met hem op te nemen.
H.E wijst erop dat het Tan belang kan zijn aandacht te schenken aan het
NATO statusTerdrag en de Bijzondere Orereenkomst betreffende de Teetiging
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van hat SHAPE Technical Centra in Nederland,
H.BVD verzoekt KA/ dit te willen bezien. Zo mogelijk aaandag a. a. wil
H.BVD omtrent de aanpak van dene zaak een besliseing nemen. Het zal t.z.t.
gewenat zijn hieromtrent contact op te nemen met de PQ Den Bosch*

if, Banelux-saaenwerking

H.BVD heeft en ' - voor de vergadering van de hoofden van de
dienatan op 20 januari a.s* - een concept-nota toegezonden omtrent de vanwe-
ge de nieuwe Nato-vestigingen en de beveiliging dar Europese Qemeenschap-
pen aoodzakelijk geachte uitbreiding van .
H.BVD heeft daaraan hat vooratel verbonden de nota ter tafel te leggen in
de Bijzondere Commiasie Peraonenverkeer( die op 19 an 20 januari eveneens in
Den Haag vergadert.
Deze ooet dan worden verzocht de nota voor te leggen aan de ministeriele
werkgroep. Langs deze official* weg kan de uitbreiding van dan onder
de aandacht worden gebracht van de voor de veiligheid van de staat in de
drie landen verantwoordelijke ministers*
De heer heeft op het voorstel van H.BVD positief gereageerd. De heer

achtte de voorgeatelde weg niet aan te bevelen.

5. Minister Luna naar Roamenia'

In verband met dit besoek zal H.SBP contact opnamen met de heer Polak inzake
de voorlichting van de Minister omtrent de politieka ligging van Roemenie.
H.BVD zal aen gasprak met de SQ Buitenlandse Zaken en Mrs. en

arrangeren betreffende de aituatie in de Hederlandse Ambassade in Boeka-
rest.
Ter aprake komt hierbij dat de Dienst - dank zij de in een vertrouwelijke
afear door CVA varkregen inlichtingen omtrent de posten achter het IJ.Q. -
een uniek inzicht heeft gekregen in de activiteiten van communiatischa inlich-
tingendiensten op dit terrein.
Het is niet zonder meer mogelijk deze inlichtingen te gebruiken voor het
treffen van geeigende veiligheidsmaatregelen, zeker niet ala deze personen
betreffen.
TPC betoogt, dat de Dienst gezien zijn beveiligingstaak moat trachten op voor
zichtige vijze verbeteringen in de beveiliging van ambassades zowel personeel
ala naterieel te bewerkstelligen. Dit mag dan gaen afbreuk doen aan de moge-
lijkheden om inzicht te verkrijgen wat zich dan afspeelt.
Een en ander zal geruime tijd vergen, vooral ook omdat de spelpositie in rela
tie met de communistische inlichtingendiensten die tegen Hederlandse verte-
genvoordigingen opereren niet uit het oog mag worden verloren.

6-1-1967. .



AURORA

OCHTSNDBESPREKINQ op maandag 9 januari 196?

Aanwezig: g^fffo - T^- Hxtf - H^- H^B""- H^T"- H.̂ 3P - H^JHlS - H.TD - KA/>D

Afwezig : ---- /'' X x" * ' ^

1. AFCENT-vestiging
;

HlC doet verslag van zijn bezoek aan Parijs in gezelachap van BOP/L en de
heer van de MID in verband met de vestiging van AFCENT. £r werden ge-
sprekken geToerd bij SHAPE (CIC- Cl-activities) bij DSH (militaire dienst),
DST en SDECE. Voorts was er contact net dbJr. , hoofd ran het Nato
Security Bureau*
H.C en BOP/L sullen over het bezoek een notitie opstelien.

f̂ " •
4 2. Bekladding gebouw
' : .;•<• *^~m^~*am*a**^^m^^*m^

^ TPC aaakt melding Tan door hem geconstateerde kladderij bij de ingang van de
garage "prove11 10-1-196? met het Q-teken.
Er is opdracht gegeven dit te doen verwijderen. In verband hiermede wil TPC
het enige tijd geleden door de BVA opgestelde schema "activiteiten gericht
tegen het kantoorgebouw", dat de afdelingshoofden om commentaar verd toege-
zonden, wederom ter hand nemen.

3» Qeaprek met Minister Struycken op 7-1-1967*

Chinese affaire
Minister Struycken deelde H.BVD mede, dat onze nota over deee zaak samenviel
met *ijn bevindingen - nadat hij het ministerschap had aanvaard - dat aan de
Chinese affaire »o spoedig mogelijk een einde moest worden gemaakt.

Peraoonlijke Levensafeer
H.BVD heeft Minister Struycken gewezen op ons belang in deze zaak in verband

~" met de kvestie van de "bijzondere aanwijzingen". Ministet Struycken had hier-
^ voor begrip. Hij was voorts van mening dat ook een uitzondering t.a.v. de

strafbepaling afluisteren nodig zal zijn voor zeer aware misdrijven, bijvoor-
beeld moord, handel in verdovende middelen etc. Dit staat in tegenstelling
tot de opvatting van Justitie-leden in de Verkgroep. In het Ontwerp van Wet
en de MvT door de Verkgroep opgesteld is een uitzondering ten behoeve van
Justitie niet voorzien*

9-1-1967.
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AURORA

OCHTSNDBBSPREKINQ op woensdag 11 januari 196?

Aanwezig: H.BJH) - TJKf̂ l H*3 - R.G^ H.D<T H.JB̂ - H.£& - H.̂ BB̂ l H.TD - KA/W
^^"^ f^

Afwezig :

1. Brussel-bezoeken van R.A.-medeworkers

Naar aanleiding van hot vermelde in dagrapport C dd. 10-1-196? betreffende
een reis van naar Brussel, deelt H.C aedet dat omtrent zulke
reizen wordt gelnformeerd.

H.C zal aan de reizen van R.A.-nedewerkers naar Brussel bijzon-
dere aandacht achenken in verband net de nogelijkheid dat deze worden ge-
bruikt voor overdracht van agenten, werkzaam tegen NATO-vestigingen.

2. Huwelijk Prinses Hargriet

De vooraf door de afdeling B verkregen inlichtingen ontrent te verwachten
incidenten zijn door het gebeuren op de huwelijksdag bevestigd. Behoudena
enkele rookboometjes zijn er geen verdere moeilijkheden geweest.

3» Benelux-sanenwerking (Aurora 6-1-196?)

Na de aocoordverklaring van de heer net de door H.BVD voorgestelde
demarche in de Bijzondere Commissie Personenverkeer en het negatieve antwoord
daarop van dhr. f is de situatie onduidelijk gebleven. Blijkbaar
valt het de beide heren in Brussel moeilijk on contact net elkaar op te nenen.
Wanneer H.BVD vandaag geen klaarheid krijgt over de positie die door
wordt ingenoaen, zal hij zich naar Brussel begeven on de zaak te bespreken.
TPC vraagt zich af of de -leiding bij zijn eigen regering wel sterk genoeg
op uitbreiding van de dienst heeft aangedrongen en of zij wanneer dit niet
het geval is, niet in een onaangename positie worden gebracht wanneer vanuit
een Benelux-conit6 druk op de Belgische regering wordt uitgeoefend.

11-1-1967*



AURORA

»
•!*"

OCHTBNDBgSPREKING op vrijdag 13 .ianuari 196?

Aanwezig:

Afwezig :

- H^B"- - H^E" - H.§BP -̂ H.£tfB - H.TD -

1. Benelux-eanenwerking (zie Aurora dd. 11-1-196?)

H.BVD gaat hedenmiddag naar Brussel om met dhr. te spreken over de
door hem voorgestelde demarche in de Bijzondere Commissie Personenverkeer.
De heer heeft hem doen weten dat de Belgische Regering onder druk
van NATO en SHAPE gedwongen eal zijn de totaalsterkte van zodanig op
te voeren, dat deze dienst op redelijke wijze kan voorzien in de verzwaring
van zijn taak in yerband met de NATO-vestigingen.
In zijn gesprek me-t de heer hoopt H.BVD nadere opheldering omtrent de
door in te nemen poaitie te krijgen*

13-1-1967,
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op naandag 16 januari 196?

S ^ ,
Aanwezig: H.BVJ) - TP̂ - BVX- Ĥ fi-"̂  DBD - HvfT̂ l̂ H.SBP̂  H.KBJr'I H.TD - KA/vD

Afwezig : ̂~~ X

1. Van Santen

BV deelt mede dat volgens bekomen inlichtingen Joop van Santen bezig is
met de voorbereiding van een boekje over de BVD, dat bij de Bezige Bij zal
worden uitgegeven.
Naar aanleiding hiervan vraagt H.BVD hoe het met de afdoening van het
rekest van Van Santen aan de Kamercommissie staat. Deze zaak is door de
Kamercommissie nog niet afgedaan. Ter tafel bij de Commissie ligt een uit-
voerig rapport dat door Binnenlandse Zaken op ons voorstel aan de Commissie
werd toegezonden, met een verzoek over de zaak van gedachten te wisselen.
H.BVD verzoekt KA/ , na overleg met BV omtrent de precieze inhoud en de
kwetsbaarheid van het bericht, de heer te attenderen op het verwachte
schriftuur van Van Santen. Aan de kwestie van de afdoening van het rekest
zal daarbij kunnen worden herinnerd.

2. Contact met

SBP/ gaat woensdag IS januari voor zijn bekende tweemaandelijkse bezoek
naar .
H.BVD deelt mede, dat Dr. Nollau donderdagavond in Den Haag zal komen*
Hij heeft vrijdagmorgen een gesprek met H.B. Er is tijd beschikbaar voor
andere afdelingshoofden, die mogelijk iets met hem te bespreken hebben.
Vrijdagmiddag neemt de heer Nollau deel aan een gesprek met de Benelux-
hoof den, alwaar de kwestie van de third country rule aan de orde komt.

3. E XIII - EO

H.E deelt mede, dat de heer van £ XIII zaterdag jl. een zeer ernstige
hartaanval heeft gehad en in het ziekenhuis Zuidwal is opgenomen.
Bij.EO is vorige week de verwarming uitgevallen ten gevolge van niet func-
tioneren van de verwarmingsketel. Aangezien directe voorzieningen niet moge-
lijk waren, is besloten de basis-cursus een week uit te stellen. TPC werd
hierover 13 januari gelnformeerd.

4. Benelux-saoenwerking (Aurora dd. 13-1-1967)

Het bezoek aan de heer heeft H.BVD vrijdagmiddag 13 januari duidelijk
gemaakt dat de verhoudingen bij bijzonder moeilijk liggen. Van een ge-
regeld contact, laat staan overleg, tussen de heren en is geen
sprake. De heer hield vast aan zijn standpunt dat een demarche bij de
Bijzondere Commissie Personenverkeer niet de aangewezen weg was om een uit-
breiding van te bewerkstelligen. Hij is van mening dat deze zaak beter
via de Buitenlandse Zaken-lijn, onder druk van NATO en SHAPE kan worden ge-
realiseerd. Het bleek dat de heer in verband met de bijeenkomst van
de van de drie chefs van de diensten zich niet direct tot de heer

in diens functie van chef Politieke Zaken had ge-
wend, maar tot de Belgische ambassadeur bij de BEG. Het aan de orde komen
in de van de positie van heeft daardoor vertraging ondervonden.

- 2 -
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Op vordering van de A.G., Mr. baron van Voorst tot Voorst, heeft het Ge-
rechtshof op 13 januari de dagvaarding contra nietig verklaard.
TPC deelt mede, dat de in de Haagsche Courant van 13 januari geuite ver-
onderstelling dat dit het einde van de zaak- zal betekenen niet
juist is. Oe A.G. heeft CV doen veten dat het in de bedealing ligt dat
de OvJ te Rotterdam een nieuve dagvaarding uitbrengt* Mogelijk zal deze
voor de Rechtbank en eventueel in hogere instantie tot een veroordeling
van betrokkene kunnen leiden.

6, Vergadering over personeelaaangelegenheden.

Deze vergadering met de afdelingshoofden, die o.m. zal handelen over het
functionele leeftijdsontslag en promoties, zal vorden gehouden op maandag
23 januari a.s. te 15*00 uur.

16-1-1967.



AURORA

OCHTENDBSSPRaKING OP woensdag 18 januari 1967"

Aanwezig:

Afwezig :

1.

- C^~ DBD - E^ST- H.£BP - H.IWfî  H.TD - KA/vD

2. Fuactie juridisch adviseur

H.BVD deelt mede, dat besloten is Mr.Drs. volledig vrij te maken voor
da functie van juridisch adviseur van de Dienet. In verband daaroede zal
hij op zijn post als CB niet terugkeren. Ala motieven hiervoor hebben ge-
golden, dat de Oienst behoefte heeft aan iemand die zich volledig kan
wijden aan de bestudering van juridische aaugelegenheden. Vervolgens dat
in de Dienstleiding in de toekomst het juridische element minder sterk
vertegenwoordigd zal zijn dan dit in het verleden het geval was.

3* Onbezoldigden

DBD geeft een uiteenzetting omtrent de bespreking die op 11 januari jl.
plaatsvond met de vertegenwoordigers van een aantal instellingen en be-
drijven bij wie medewerkers in dienst zijn, die door H.BVD bevoegd zijn
verklaard tot het inwinnen van gegevens bij politieverbindingen in verband
met antecedentenonderzoeken. Deze bespreking waarvoor door de afdeling D
een discussiegrondslag was opgesteld, had een verkennend karakter. De be-
doeling was om vast te stellen in hoeverre H.BVD zijn verantwoordelijk-
heden op dit terrein kan blijven dragen. Er vond een opgewekte discussie
plaats, waarbij duidelijk de positieve inslag van de uitgenodigden (PTT,
Spoorwegen, A.I., Philips, Hoogovens, HOS en KLM) naar voren kwam. De af-
deling D zal omtrent de bespreking een verslag opstellen dat aan de afde-
lingshoofden wordt toegezonden.

*». EJ

H.S deelt mede, dat mej. van EJ met uitstekend gevolg geslaagd
is voor een haar intern afgenomen examen Pools Spreekvaardigheid. Aange-
zien een officieel examen hiervoor niet bestaat werd het intern afgeno-
men, waarbij of dezelfde wijze werd tewerkgegaan als bij het afnemen van
het officiele examen Russisch Spreekvaardigheid.

18-1-1967.



AURORA

Afwezig :

OCHT3ND333PH5KINg op vri.idag 20 .lanuari 1967

\S£- H.TD -: H.#VD - iwf - HX*" HX- Ĥ ^ B.'E - H.SBP" H.KB- H.TD - KA/»D*" ~

1. Bi.lzondere Commissie Personenverkeer - visa Joegoslavie

Naar Mr. , die aan de vergadering Tan de commissie gisteren deelnao,
H.BVD mededeelde, is daarin de kwestie van een eventuele afschaffing van
visa ten aanzien van Joegoslavie aan de orde geweest. Zoals bekend heeft
Joegoslavie voor het toeristisch jaar 196? eenzijdig het visum laten ver-
vallen. Ter tafel lag een brief ran de heer die daarin tot uitiag
bracht geen bezwaar te hebben tegen afschaffing van visa ten aanzien van
Joegoslavie.
H.BVD vindt deze houding van de heer onbegrijpelijk, omdat eerder
in Benelux-verband de conclusie was getrokken dat het bedoelde visum zou
moeten worden gehandhaafd. H.BVD atelt zich voor op korte termijn de heer

om opheldering te vragen.

2. CVIN

TPC heeft gisteren deelgenomen aan de gebruikelijke vergadering van het
CVIN. Het volgende kwam aan de orde:

Besloten is in de plaats van de algemene rapportage, die al reeds
enige tijd is gestopt, over te gaan tot rapportage over bijzondere
onderwerpen. In de voorvergadering van 18-1-196? had adniraal
aan H.SBP verzocht een werkstuk te willen maken betreffende het com-
aunisme in het Hidden-Oosten. Dit zou dan worden samengevoegd met
bijdragen van andere leden tot een specials rapportage over het Mid-
den-Oosten.
H.BID bracht ten aanzien van het verzoek aan H.SBP gedaan wat ondui-
delijke bezwaren naar voren, die de s trekking hadden dit onderwerp
voor de BID op te eiaen. De heer van Buitenlandse Zaken
achtte dit niet geheel begrijpelijk, omdat de BID nooit bewerkte rap-
porten levert, maar zich altijd als toeleveraar opstelt.
TPC heeft kenbaar gemaakt, dat het aan admiraal was het aan de
BVD gedane verzoek terug te nemen* Deze deed dit echter niet met zo-
veel woorden, hetgeen niet bijdroeg tot duidelijkheid in de situatie.
UiteindelijK is men tot het resultaat gekomen, dat H.SBP het gevraag-
de werkstuk niet zal opstellen, maar wel betrokken wordt bij een dia-
cussie op 21 februari a.s. over een rapport dat door Buitenlandse
Zaken, mogelijk in overleg met de BID, zal worden opgesteld.

b. ezin overMidden-Oosten

Kolonel deelde mede, dat op 31 januari a.e. enige Israelische
officieren inleidingen zullen houden over de situatie over het Hidden-
Oosten. Namens de BVD zal H.SBP daarbij aanwezig zijn.

Op 10 februari a.s. zullen de heren Jongejans en Dr. (consul
Hongkong) een expose geven over de situatie in China,. Aanwezig zullen
daarbij zijn: H.BVD en SBP/H.
PPJ zal met H.BVD overleg plegen over de derde deelnemer die vanwege
de 3VD de inleidingen zal bijwonen.

20-1-1967.



OCHTEWDBESPREKING op maandag 25 .lanuari 1967o
Aanwezig: H.ByfT - TECT - B>^-j3r -JBTTD - HJT'-^JUflHP -

/ ' S ^ ^.TD -

Afwezig :

1.

2. Strubbelingen in CPN
H.SBP vestigt de aandacht op eon hedenmorgen onder deze kop
verschenen artikel in "Trouw", omtrent een nieuwe zuiveringa-
aetie die In de CPN zou plaatsvinden. Genoemd worden in dit
verband Win Hulst, Gerard Haas en Marcus Bakker. In de dis-
cussie hierover wordt het voor mogelijk gehouden dat dit arti-
kel van Russische zijde werd gelnspireerd, met behulp van
voorbeeld vroegere Waarheid-redacteuren als Jan Snellen of
Win Klinkenberg.

3» Italiaanae contra-spionagedienat en afluiateractiviteiten
Besproken wordt het artikel in "De Volkskranf van 23-1-1967
betreffende door de contra-spionagedienst * afluisteren
van hoge regeringsautoriteiten. H.BVD acht niet uitgesloten dat
het terugtreden in begin juni van als hoofd van de

hiermede in verband staat,

4. Lezing over China (zie AURORA d.d. 20-1-1%?)
H.BVD verzoekt H.SBP als derde BVD-deelnemer mede te gaan naar
de China-lezing van de heren Jongê ans en op 10-2-1967
te 14.30 uur bij Buitenlandse Zaken.

?. Benelux-s amenwerking
H.BVD doet enige mededelingen over de bijeenkomst van vrijdag
20 januari. Gezien de tegenstand van werd afgezien van
de door H.BVD voorgestelde demarche bij de Bijzondere Commis-
sie Personenverkeer. * ziet als hefboom voor de kwestie van
de uitbreiding van zijn dienst: SHAPE en NATO. De geplande
actie via de vindt wel doorgang. H.BVD zal contact zoe«
ken met de heer om correcties aan te brengen t.a.v.
door deze minder gelukkig genomen stappen (o.m. kwestie visa
Joegoslavie).
In de middagbijeenkomst werd met de vertegenwoordigers van de
Duitse diensten ~ * en Dr. Nollau volledige
overeenstemming bereikt over de kwestie van de third country
rule.

24 Januari 1%7.



AURORA

OCHTSNDBaSPaaKING op woensdag 25 januari 196?

Aanwezig: H.BJHf'- T£CX- H./B - Mf- K**^- H.SflP - JÎ K̂ B - H.TD -

Afwezig : B^Bf ' , '

BVD-aedewerkers en politieke activiteit

Qisteren is TPC ter kennis gekomen, dat de heer van C van de heer
- die de Dienst inmiddels heeft verlaten - een uitnodiging had ge-

kregen om het PvdA-standpunt te verdedigen op een openbare debat-bijeenkomst die
vrijdag 2? januari in de Dierentuin wordt gehouden. Aan deze bijeenkomst sou ook
deelneznen de heer van EG, die voorzitter blijkt te zijn van de JOVD,
afdeling Den Haag.
TPC heeft de heer aangeraden niet in de bijeenkomst op te treden. Naar
aanleiding hiervan ontstaat een discussie over de vraag in hoeverre BVD-medewer-
kers gezien het belang van de Dienst kan worden toegestaan politieke activiteit
te ontvikkelen. Vastgesteld wordt, dat het lid zijn van een politieke partij geen
beletsel behoeft op te leveren en dat dit eveneens kan .gelden voor het bekleden
van functies op laag niveau. Zodra echter een bepaalde functie met zich brengt
dat men zich moet exponeren en in het publiek gaan optreden, bestaan, gezien het
dienstbelang, daartegen bezwaren.
H.2 zal met de heer spreken over het ongewenste van zijn voorzitterschap
van de JOVD. Aangezien verwacht wordt dat het voor de heer moeilijk, zo
niet onmogelijk zal zijn zich aan deelneming aan de bijeenkomst in de Dierentuin
te onttrekken, behoeft hier niet op te worden aangedrongen. Overwogen wordt dat
het wenselijk is jonge medewerkers die de Dienst binnenkomen te wijzen op de be-
perkingen die t.a.v. politieke activiteit voor hen zullen gelden.
H.£ herinnert eraan dat een van de medewerkers van & IX voorzitter is van een
CHU-kieskring; H.O dat de heer toen hij nog contactambtenaar was, inder
tijd verzocht is om niet meer als scheidsrechter op te treden. De algemene con-
clusie is dat voor bepaalde categorieen van ambtenaren, bijvoorbeeld de contact-
ambtenaren, grotere beperkingen zullen gelden dan voor anderen. H.BVD is van me-
ningi dat in concrete zal moeten worden vastgesteld welke beperkingen in een be-
paald geval gelden.
In belangrijke mate zal hierbij een wissel moeten worden getrokken op het inzicht
van de BVD-ambtenaren zelf.

25-1-1967.



OCHTENDBE3PRBKI1TG op vri.ldag 27 lanuari 1967.
Aanwezig: H.KFD - T£6 - H.3 - H JZ - DBD" - Ĥ B - Ĥ SBP - fl<KEB -

*^ ^ / S *• -^ BT.TD — KÂ jcD-̂ '
Afwezig : — —

1. Reizen achter het IJzeren Gordijn en de PTT
DBD brengt naar voren, dat de heer van de PTT een mede-
deling deed over de kwestie van het reizen achter het IPzeren
Gordijn. De PTT-leiding is niet bereid om een algemeen verbod
t.a.v. deze reizen uit te vaardigen.
H.E herinnert eraan, dat indertijd het zwakke punt in het gesprek
met de PTT over deze zaak was, dat onvoldoende gegevens ter be-
schikking stonden om aan te tonen, dat zulke reizen inderdaad
gevaren met zich brengen.
H.C wijst erop dat zeer onlangs zich een geval heeft voorgedaan
dat dit duidelijk bewijst.
De PTT is mogelijk wel bereid tot een regeling t.a.v. specifieke
f imcties.
H.BVD verzoekt DBD na te gaan welke voorbeelden t.a.v. voorvallen
achter het IJ.G. in het gesprek met de PTT kunnen worden gehan-
teerd.

2. BVD-medewerkers en politieke activiteit (zie AURORA d.d. 25-1)
H.E heeft een gesprek gevoerd met de heer (EC). Daarbij
is hem gebleken dat diens aandeel in de bijeenkomst hedenavond
in de Dierentuin minder is dan oorspronkelijk werd gedacht. Hij
zal aan het eind van de debat-bijeenkomst die door de WD samen
met de JOVD wordt georganiseerd de debaters bedanken en het gezel-
lig samenzijn aankondigen.
Inmiddels had hij reeds besloten zijn functie in de Haagse afde-
ling van de 0 JVD zeer binnenkort neer te leggen. Net de £ IX-perso-
neelscomaissie heeft H.E over dit onderwerp in algemene zin gesproken. 3r
bestond volledig begrip voor de opvattingen van de Dienstleiding terzake.

3. Echtgenoten-bijeenkomsten

TPC dealt mede, dat de laatste bijeenkoast op 9 februari zal worden ge-
houden voor twee groepen, TD plus EJ en D plus de K-medewerkers. De laat-
ste groep wordt om 19.JO uur ontvangen, de eerste om 20.00 uur. Voor de
ontvangst van deze groepen is een soort simultaan-schema opgesteld.

k» OvJ voor apionage-zaken

H.BVD heeft gisteren bij wijze van voorschot op de officiele benoeming
van Hr.Kolkert als OvJ voor apionage-zaken een gesprek met deze gevoerd
over een bepaald geval in de operationele sfeer. Gezien de wijze waarop
Hr.Kolkert in dit gesprek reageerde, heeft H.BVD het gevoel dat wij in
hem aan de kant van het O.M. een zeer goede gesprekspartner hebben gevon-
den.

5. ferkyoep Persoonlijke Levenssfeer
H.BVD vertelt het e.e.a. over het bezoek van de Mferkgroep aan de Dienst
op 25 januari jl.. Er werd een demonstratie gegeven met toelichtingen
van de heren en over de aogelijkheden op fotografisch,
cinematografisch en televisie terrein. Van het binnenkomen der werkgroep-
leden, de bespreking in de kamer van H.BVD en het bezoek aan de donkere
kamer werden ongemerkt foto's gemaakt, die hun aan het eind van de bijeen-
komst ter beschikking werden gesteld. Dit maakte de nodige indruk en
droeg bij tot het succesvolle verloop van dit bezoek.

27-1-1967.
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OCaTENDBESPREKIKGr op maandag 30 januari 1967.

Aanwezig: H

Afwezig : —

1. Russische activiteitea
H.C maakt melding van een berichtje in "Be Telegraaf van
hedenmorgen "betreffende dê arrestatie van de Aeroflot-
vertegenwoordiger in Belgie. had ons omtrent de activi-
teiten van de Aerof lot-man nog niets laten we ten. H.C zal

om nadere inlichtingen vragen. Mogelijk is net bericht,
— wanneer blijkt dat de Aerof lot-man terzake van spionage werd
gearresteerd - nog van waarde voor het innemen van een positie
t.a.v. Buitenlandse Zaken in verband met de R.H.L. te Amster-
dam.

2.

3» Rapport Commissie Snschede.
H.E stelt H.BVD een artikel in "Elsevier" ter hand, handelende
over het rapport Enschede. Eierin wordt vermeld dat er een
controverse tussen Hoofdcommissaris Van der Molen en de BVD
zou hefcben bestaan omtrent de activiteiten van de BVD, H.BVD '
verbaast zich hierover, omdat-hem is medegedeeld dat de Dienst
in het interimrapport van de commissie Enschede niet zal
voorkomen.

4. TD
H.E deelt mede dat in het afgelopen weekend na een langdurige
ziekte op 39-Jarige leeftijd is overleden de TD-medewerker

31 Januari 196?.



AURORA.

OCHTENDBE3PHEKIHQ OP woensdag 1 februari 1967

Aanwesig:

Afwesig t

H.aVD - TEC -

'
-y - H.TD - KA>*6

AotiYlteiten HIS

H.C maakt melding ran een rrij grore benadering door een GRU-inlichtingen-
officier ran een Nederlander, werkzaan bij een groot bedrijf. Deze werd rxa
enige contaeten volgend op een Rualand-reis om terbeschikkingstelling
tegen geld ran een handbook insake een bepaald type tank verzocht.

.OpToering leesraardigheid

De heer van de afdeling B heeft een cursus opvoering leesvaardigheid
gerolgd. Van zijn berindingen, die zeer poaitief waren, stelde hij een
notitie op. TPC sal deze aan de afdelingshoofden toezenden, opdat zij kun-
nen nagaan of het roor hun aedewerkers aanbereling verdient ook een derge-
lijke eursua te Tolgen.
Op een rolgende Aurora-bijeenkoiwt zal hierorer worden gesproken.

RHP-Teatiging Amsterdam

TPC had gisteren een gesprek met burgemeester Van Hall over de plannen
Tan de RHD om een eigen en een op zich zelf staande vestiging in Amsterdam
te krijgen* De burgemeester is bereid dit tegen te houden, maar betreurde
dat de ateun die Buitenlandse Zaken hierroor gaf, is weggevallen. Burge-
meester Van Hall is bereid de zaak aan te houden tot het volgende Kabinet.
Hij sou daa gaarne zien dat door de Minister van Binnenlandse Zaken op
instigatie Tan de Dienst deze kvestie in de Ministerraad wordt gebracht.
Burgemeester Van Hall toonde begrip voor onze positie in deze.
H.BVD kenschetst deze mis een Tan principieel opportunisme.
Burgemeester Thomassen die door Mr. Van Hall bij het gesprek werd betrok-
ken deed de toezegging - wanneer de Russen zich tot hem mochten wenden -
de boot ten aanzien Tan een eTentuele HHD-Testiging in Rotterdam beslist
te sullen afhouden* , , , .

1̂ -1967.
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AURORA ')'

OCHT£NDBa3PR£!KING op vrijdag 3 februari 196?

- H.K^B - H.TD - ,KAvD: H.̂ A«5^- irf - H.B - H^-D - Hva^H.
'̂ "̂  * '"' ^ * ^

1. Benelux-samenwerking

H.3VD gaat a.s. maandag naar Brussel. Hij wil trachten in een gesprek
met de heer meer klaarheid te krijgen oratrent de mogelijkheden
van uitbreiding van in verband met de Nato-vestigingen. H.BVD zal
tevens een bezoek brengen aan de Kolonel omtrent de
kwestie van de beveiliging van de Nato-vestigingen en wat de militaire
dienst daaraan doet.
De >-bijeenkorast met de chefs van de drie diensten is nu uiteinde-
lijk bepaald op $7 maart a.s..

2. r.achtiging telefoonafluisteren

H.BVD deelt mede, dat van alle Ministers de benodigde handtekeningen
op de aan net eind. van elk jaar op te maken totaallijst warden verkregen(

3-2-1967.



AURORA

OCHTENDBESPREKIWG OP woensdag 8 februari 1967

- B/s - B<C - Ê D - EVE - B.
' ' £ -'

- B.TD

1. Inwendige Veiligheid
Op 7-2-1967 heeft «en informele bespreking over dit onderwerp plaats-
gevonden. Deelnemers daaraan war en: Ada. , Gen. -Ma j. ,
en. _ (staf Civiele Verdediging) en B.D. Bet laatste
gedeelte van de bespreking werd ook door H.BVD bijgewoond. Bet is
B.D opgevallen dat adm. zich sterk baseert op net uit 1954- date-
rende rapport . van Vreede en minder op net daarna gevolgde
rapport ;. Gepoogd zal worden een nieuwe appreciatie omtrent de
binnenlandse tegenstander op te stellen. De BVD zal een ontwerp hier-

- voor indienen.
'

2. Volggroep
De heer van E XIII is in de gelegenheid geweest net werk van
de volggroep van

enige dagen gade te slaan. Ehigszins in tegenstel-
ling tot de indrukken door E.B7D de auditra opgedaan, enige 3̂ n̂
terug, bleek net werk van de volggroep weinig verfijnd. Met name de
communicatie-beveiliging stelt, zo deelt B.E mede, niet veel voor.

3. Beneluac-eamenwerking (zie Aurora dd. 3-2-1967)
Hamens de hoof den van de di ens ten heeft B.BVD op 6-2-1967 »et de
heer een gesprek gevoerd. Daarbij kwam naar voren dat de
heer als hoofd van de Veiligheid van de Staat volledig bevoegd
is tot handelen en beslissen ook ten aanzien van organisatorische
zaken. Speciaal wat organisatiezaken aangaan is hij hiertoe echter
weinig geneigd. Zijn belangs telling gaat voornamelijk uit naar het
operationele werk. B.BVD meent ook omdat de heer volgend Jaar
met pensioen gaat dat wij wellicht het beste ons op de heer
kunnen richten.
B»BVD bracht ook nog een bezoek aan de Eol. • Deze
verklaarde dat een goede verhouding van samenwerking bestaat met de
MID (dhr. ) en dat wat de kwestie van de beveiliging van de
Nato-vestigingen aangaat er geen wezenlijke problemen bestaan. Bet
Boofdkwartier van de Nato zal bid Ever worden gevestigd,

8-2-1967.
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OCHTENDBESPRgKIHG op rrijdag 10 februari 1967

. / / ^
Aanwezig: TPC - HV0 - fl>* - BVD - HXB - H.&B^ - H^CEB - H.TD -/ / x / /^ ->»— ^
irm^mL+tr •' R.RVR -̂  >Afwezig : H.B

.1. Poaitie ran de BYD

Een soortgelijke situatie bestaat ten aanzien ran het geval Van Santen. au
wij aanwijzingen hebb«n dat deze binnenkort het veld ran de publiciteit
sal betreden met een boek over de BVD* Hier komt naar voren dat zo de gege-
vens die wij over Van Santen bezitten publicabel kunnen vorden geacht nun
werking in de publiciteit niet aterk sal zijn. De publieke opinie zal daar-
aan iaaera toch niet de betekenie heehten die een veiligheidsdienst aan
deze gegerens geeft.
TPC deelt mede, dat de Kaaerconmiaaie een concept-antwoord aan Van Santen,
gelet op de vraag of daartegen security bezwaren bestaan, aan ona heeft
Toorgelegd. Hoewel wij formeel niet gerechtigd zijn om orer de inhoud van
dit concept een opinie kenbaar te oaken, zal KA/' bij de heer een
poging onderneoen om het antwoord wat meer body te geven. Dit vooral ook
omdat verwacht kan worden dat Van Santen het antwoord in de publiciteit
zal brengen*

2. Echtgenoten-besoek (Aurora 27-1-196?)

Het twee naaat elkaar reapectierelijk in de grote en de kleine cantine ont-
vangen groepen ia de cyclua ran de echtgenoten-bijeenkomsten gisterenarond
afgesloten. TPC stelt raat dat deze bijeenkomsten succearol zijn geweest
en dat zij hebben bijgedragen tot een rersterking ran de band tusaen de
Dienst en de gezinnen ran onze medeworkers. Er ia bijzonder reel werk hier-
roor rerzet door het bestuur ran de Personeelsrereniging en door medewer-
kers die bij de rondleidingen en de rerdere organiaatie betrokken waren.
fl.BVD zal alien die een aandeel in het welslagen ran de bijeenkomsten had-
den nog ran zijn erkentelijkheid doen blijken*

3« Nieuwe rergaderruimte

Qisterenarond is roor het eerst gebruik gemaakt ran de kleine cantine, die
een nieuwe functie als ruimte roor bijeenkomstea krijgt toebedeeld. Het
ligt in de bedoeling deze ruimte te bestemmen roor rergaderingen die in
huis worden gehouden, maar ook met bepaalde externe groepen als bijroorbeeld
de Politie. Terens roor bepaalde ontrangsten in het kader ran de Dienst*
TPC rerzoekt de afdelingshoofden wanneer onder hun auspicien ran de nieuwe
rergaderruimte gebruik wordt gemaakt, erop toe te zien dat gezien de in-
richting daarran met zorg wordt gebruik gemaakt.

- 2 -
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Aanwij»ing Mr.Kolkert

TPC deelt mede, dat van de Minister van Juatitie bericht werd ontrangen
entrant de aanwijzing van Mr.Kolkert ale OrJ, speciaal belaat met straf-
rechtelijke onderzoekingen. Met hem kan due in een Troegtijdig atadiun
OTerleg worden gepleegd in spionage-eaken. Verweaen moge vorden naar net
betreffende CO 858139*

10-2-1967.



OCHTENDBESPREKING OP woensdag 13 februari 1967.

Afwezig : —

1. Inlichtingendiensten en studentenorganisaties
H.SBP vestigt de aandacht op een publicatie in De Volkskrant van heden-
morgen omtrent de relatie die bestaan heeft en mogelijk nog bestaat
tussen de CIA en de NSA. De voorzitter van deze organisatie heeft com-
mentaar gegeven op een artikel dat in Ramparts Magazine omtrent deze
relatie zal verschijnen. Het artikel werd in de New York Times door
middel van een advertentie aangekondigd.
TPC acht het mogelijk dat bid verdergaande publicaties hierover ook onze
Dlenst ter sprake zou kunnen worden gebracht. Hij herinnert aan het
bestaan van het -bureau in Leiden en deelt mede dat wij over we-
tenschap beschikken dat' zowel CIA als MI6 daarin gelnteresseerd zijn.
Dit is O.B. gebleken uit documenten ons van bevriende zijde ter beschik-
king gesteld, welke documenten door aan de .__ indertijd zijn
uitgeleverd.
Tan dezelfde zijde is vernomen dat Ramparts Magazine in Fraag mogelijk
naar de is geweest om informaties te krijgen. Herinnerd wordt nog
aan het feit dat de vroegere H.KO activiteiten in studentenkringen, moge-
lijk ook in de >, ontwikkelde, welke hij heeft voortgezet in het
kader van de stichting SOEV, thans stichting Oost-Wost betrekkingen.
TPC vraagt zich af of de filmactiviteit die gisteren rond ons gebouw
.plaatsvond en waarbij van de VPRO werd opgemerkt iets met
bovenstaande kwestie te maken heeft.

2. Prof. Sjoemowsky
H.BVD vestigt de aandacht op een bericht in De Telegraaf van heden be-
treffende het houden van voordrachten voor een centrum van Internatio-
nale studenten (mogelijk in het Institute for Social Studies) door
Prof. SJoemowsky, die bij spionage-activiteiten in de V.S. betrokken is
geweest. Hi<j verzoekt H.C hieraan aandacht te schenken.

3. RHD-vestiging (notulen 1-2-1%?)
Gezien perspublicaties vraagt H.E i.v,m. het E Xlll-belang of er nog
nieuwe ontwikkelingen in deze zaak te melden zijn. TPC antwoordt ont-
kennend en verwijst naar zijn mededelingen hierover van 1-2.
H.BVD verzoekt H.C met voorrang een nota over deze aangelegenheid te
willen doen opstellen, die aan onze Minister zal worden voorgelegd ter
bespreking in de Ministerraad.
H.BVD deelt nog mede, dat de heer hem om een onder-
houd heeft verzocht. Hij verwacht dat dit met de kwestie van handels—
betrekkingen met AIJG-landen te maken heeft.

4. Bezoek -medewerker.
Medegedeeld wordt dat op 1?-2 a.s., anders 20-2, bij de Dienst op bezoek
komt een in London gestationeerde medewerker van de ;-groep,
de heer . Hij komt mede n.a.v. een verzoek van TPC bij ons van
gedachten wisselen in het bijzonder over de Chinese situatie.

16-2-1967.



AURORA ,
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OCHTSNDB3SPaaKIHG op vrijdag 17 februari 1967

Aanwezig: H^BlfD - OSTC - jjX'- H.C - DB0X- HX* -̂ E^BP - HjJfcfiB - H.TD - KA/vD
A « • _ * V

pCHTSNDB3SPaaKIHG op vrijdag 17 februari 196?

•
*

Afwezig :

1. Prof. SHUMOVSKY

In De Telegraaf van 16-2-196? verscheen een brief van prof. Shumovsky, waarin
hij protesteert tegen het op 15 februari over hem gepubliceerde bericht.
H.C deelt mode, van Buitenlandse Zaken te hebben vernomen dat daar
een soortgelijke stap heeft ondernomen. heeft contact gezocht met
De Telegraaf en heeft daarbij de vraag gesteld of het bericht door de BVD was
gelnspireerd. H.C heeft reden om aan te nemen dat de bron van de inspiratie
in deze de Stichting Oost-West betrekkingen is.
Er wordt gediscussieerd over het punt dat dergelijke activiteiten van
Oost-itfest Betrekkingen op rekening van de BVD kunnen worden geschreveu en
dat daar weinig aan kan worden gedaan. Qehoopt wordt dat De Telegraaf het
dementi van prof. Shumovsky niet voor kennisgeving zal aannemen.

2. Inlichtingendiensten en studentenorganisaties (zie Aurora 15-2-196?)

In De Volkskrant van heden en gisteren en ook in andere bladen zijn verdere
publicaties over de betrekkingen tussen CIA en studentenorganisaties versche-
nen. Daarin komt de ISC in Leiden nu naar voren. Het -bureau als zodanig
werd nog niet genoemd.
H.BVD verzoekt H.E in de EO-administratie te willen nagaan of daarin nog ge-
gevens te vinden zijn omtrent de activiteiten indertijd van H.KO op dit ter-
rein.
KA/ zal bij ACD nagaan of hieromtrent stukken te vinden zijn.

3» Gesprek met admiraal

H.B en H.SBP hadden gisteren een gesprek met admiraal over de situatie
in China. Naar aanleiding van de vraag wat admiraal met de conclusies
daaruit zou doen, wordt erop gewezen dat hij in relatie staat met het
Engelse Institute of Strategic Studies.

k. Kamerovertredingen

TPC constateert met enige droefenis dat het laagterecord van vorige maand
niet kon worden gehouden. Hij verzoekt de afdelingshoofden aan de interne
beveiliging voortdurend aandacht te willen besteden.

5. Positie van de BVD na de verkiezingen

TPC wijdt een korte beschouwing aan de toeneming van Kamerleden deeluitmaken.de
van fracties die zich contra de BVD opstellen. Een vraagpunt wordt wat D '66,
die in zijn program de positie van de BVD discutabel stelt, terzake zal gaan
doen*

6. BYD en studenten

Een door de heer , een lid van de Nederlandse Staatkundige
Studentenfederatie, aan de Kamercommissie gezonden brief omtrent de vraag of
de BVD inlichtingen aan CIA doorgeeft in verband met visumverstrekkingen en
beurzenaanvragen, geeft aanleiding tot een uitvoerig gesprek over het op-
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treden van de Dienst ten aanzien van studenten. TPC wijst erop dat in het
geval en een ander geval dat enige tijd terug in de sfeer
van CBF speelde naar voren kwam, dat door ambtenaren van de Dienst niet
altijd voldoende gevoel wordt opgebracht voor het bijzondere klimaat in de
studentenwereld.
Op een vraag van H.B of er wijziging is gekomen in de gedragslijn dat als
studenten zich spontaan tot de Dienst wenden zij worden opgevangen door £0
net eventuele technische bijstand van de afdeling B en C, deelt TPC mede,
dat deze gedragslijn niet volledig is omgebogen, maar dat in de laatste tijd
KA/ ~ in deze een aandeel heeft. TPC kondigt aan binnen korte tijd over de
kwestie BVD - studenten een diepergaand gesprek in Aurora te willen voeren.
Wat de brief van de heer . aangaat wordt overwogen de Regering
aan te bevelen ten aanzien van de zaak van het verstrekken van inlichtingen
in verband met visunaanvragen meer openheid te betrachten.

i
Image BVD

In verband net twee hiervoor genoemde punten herinnert TPC eraan dat de
image-coomissie op zich. heeft genomen ora nog nader beraad te plegen over
detailpunten van het indertijd besproken rapport, o.m. omtrent de vraag of
de Dienst in specifieke kringen wat moet doen.

17-2-1967.
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OCHTENDBSSPRSKING op maandag 20 februari 1967

Aanwezig: - IPC -̂ KS& -&tf- V&f-JZfZ - K J s t f f - H^B - H.TD - KA^rO

' 'Afwezig : '

1; RHD-vestiging (Aurora dd. 15-2-196?)

Onder verwijzing naar een not a van CVR omtrent een gesprek met Mr.Polak,
verzoekt TPC CVA in het oog te willen houden dat t.a.v. de kwestie van de
RHD-vestiging din lijn wordt gevolgd.
H.BVD wil over deze aangelegenheid een nader gesprek met de af deling C aeb-
ben*

2, atudentenorffiLnisaties en ialichtingendiens-ten (Aurora dd. 17-2-196?)

H.SBP meldt de publicaties over de relatie CIA - N3A, verachenen in
De Volkskrant van zaterdag 18 februari en van hedenmorgen. Tevens vestigt
hij de aandacht op een artikel in de New York Times van 16 februari, waarin
James -Jhaaton een nuchtere beschouwing aan het onderwerp wijdt.

Commjsaie Verzoekschriften

Zaterdag 18 februari verschenen in de pers berichten over het feitt dat de
commissie verzoekschriften van de Tweede Kamer uitbreiding van bevoegdheden
wenselijk acht, o.n. de mogelijkheid om onderzoeken te kunnen instellen. In
verband met de vraag welke inwerking e.e.a. kan hebben op de positie van de
Commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, verzoekt TPC aaa
KA/ nadere informatie te willen inwinnen bij Mr. Van Haarseveen.

Bijzondere Aanwijzingen

H.BVD deelt mede, dat een eerste gesprek over het door de Dienst opgestelde
concept Bijzondere Aanwijzingen op 15-2-196? met Mrs. Van Eykern, en
Van Haarseveen plaats gevonden heeft. Hierbij bleek overduidelijk hun posi-
tieve instelling ten aanzien van het werk van de Dienst.

Defensie Studie Centrum

In_verband met het 15-jarig bestaan van het Centrum zal op l8-<t-196? een
reunie van oud cursisten worden gehouden. H.BVD acht geen bezwaar aanwezig
tegen deelneming van oud BVD-cursisten.
Hij verzoekt de afdelingshoofden heden een opgave van medewerkers uit hun
afdelingen die de bijeenkomst willen bijwonen.

20-2-196?
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AURORA

OCHTSNDBSSPaEKING op woensdag 22 februari 196?

Aanwezig: H.BVtf''- Tjxf- By'- HSV- DBI^-pf£- H.SBP- VUf&B- H.TD - KA/vD

Afwezig

Auto-ongeval

BV deelt mede, dat de BOA-medewerkers mevrouw en de heer
in de omgeving van Alphen, alwaar zij de heer die ziek is wilden
bezoeken, een ongeval in een dienstauto is overkoaen. De oorzaak hiervan
was een andere auto die hun geen voorrang verleende. Beiden zijn in een
ziekenhuis in Alphen a/d Rijn opgenomen. Naar verluidt zou de heer
een oog moeten missen.

2. Afscheid de heer

In verband met het hem per l-̂ t—196? te verlenen functionele leeftijdsont-
alag zal de heer op 13 maart a.s. afscheid nemen. Dit zal in intern
E-verband plaatavinden. Bij het officiele gedeelte zullen de Dienstleiding,
de afdelingshoofden en hun plaatsverrangers die zulks wensen, aanwezig
zijn. Na het officiele gedeelte wordt het personeel zoals gebruikelijk de
gelegenheid geboden om de scheidende ambtenaar de hand te drukken.

22-2-196?.



AU.S03A

op vrijdag 2k februari 1967

Aanwezig: H.ayD - Hvi - H.CX- D3!<- H.̂ - Ĥ BP - H-JSalT- H.TD -
->^ X ~- ^ ^ """̂

Afwezig f-

tferkgroep BeBcherming Persoonlijke Levenssfeer

H.BVD vertelt het een en ander over de bijeenkomst van de .Verkgroep, gehouden

op 22 februari jl. Gediscussieerd werd over de mogelijkheden van strafbaarstel-

len van het heimelijk fotograferen met behulp van candid camera's of telelens.

Mr. Van Eykern zal voor de volgende vergadering, die bepaald werd op 22 raaart,

een nieuw concept strafbepalingen opstellen.

H.BVD hoopt dat wij erin zullen slagen een en ander te brengen in de hoek van

een versterking van de auteursrechtelijke bescherning. Mr.Van Sykern was in het

bezit van een Amerikaans ontwerp van .7et betreffende afluisteren, dat een sterke

parallel vertoont met het Nederlandse ontvrerp.

Verder wordt gesproken over de bijzondere aanwijzingen; het anbtelijk overleg

hierover is gaande.

24-2-1967.



AURORA

OCHTgHDBaSPRJSKING op maandag 27 februari 196?

Aanwezig: H.BVD - TPC ' H.X'- Kjx'- DBlf- H-df- H.SBP -̂ H.KEB - H.TD - KA/vD
--̂ ^ s / '' '*' / "'' •

A A J _ j-" j^ --^ 'Afwezig :

Bezofek aan Zuid-Limbur^;

TPC bracht 2k februari jl. samen met de hear een bezoek aan Zuid-

Limburg. Bij de CvP te Heerlen, de hear , alwaar een C-aangelegenheid werd

bcsproken, kwam het probleem van de politie-organisatie aan de orde. De heer

wil zich inzetten om een soort regionale politie-organisatie te verwesen-

lijken. Gezien de moeilijkheden die in dit opzicht de Politievet biedt, zal dit

echter de eerstkomende tijd niet te realiseren zijn.

Vervolgens nam TPC de aituatie bij de AFCSNT-gebou»en op het terrein van de mijn

Hendrik, het kasteeltje van de generaal in Voerendaal en de

Tappijn-kazerne in Maastricht in ogenechouw. Met de korpschef van politic te

Geleen, de heer , werd een gesprek gevoerd over het C-project ten aanzien van

de identificatie van vreemdelingen.

27-2-1967.



A U 8 0 R A

OCHTSNDBaSPaSKING op woenedag 1 maart 196?

Aanweaig: H.8VD - TPtf̂ - B<B - H.C - H>8̂ - H.S80 - H.TD - KA/VD
S .*• . " £ f' .X̂  ^^

Afwazig :

1. T.v. en BVD

H.TD dealt made dat op zaterdag 11 aaart van 20.20 tot 20.45 uur voor
de V.P.R.O. in de rubriek Speciala Berichtgeving, samensteller

, enige kanttekeningen zullen wordan geplaatst bij het omstreden
instituut van de BVD*

2. Contact met veiligheidsdienst Koninklijk Huis

TPC heeft op dinsdag 28-2 een bezoek gebracht aan da heer •
Wat da rapportage aan zijn dienst aangaat is overeengekoman dat daze
op de huidige basis zal worden voortgezet d.w.z. incidentela bericht-
geving indien daartoe aanleiding is langs telafonische weg. Afgesproken
werd dat in normale gevallen BY da berichten zal doorgeven. In verband
met de onmogelijkheid om stukken veilig op ta bergen zal dus geen
schriftelijke rapportage plaatsvinden. *el verzocht de heer
in het bezit ta mogen wordan gasteld van "Provo" en andere blaadjes
waarin kwalijke verhalen over het Koninklijk Huis opgenomen zijn*

3* Koninklijke Harechaussee

Na een inleiding over da totstandkoming van hat contact tussan onze
Dienst en de Sicherungsgruppa bespraakt H.BVD de werkzaamheid van da
Koninklijke Hareohaussaa in Duiisland, dia sans vardargaat dan trans
border-contacten. Kortgaledan is bekend gaworden dat da opperwacht-
meester uit Vaals in Duiisland o*m. met de Sicherungsgruppa
contacten onderhoudt dia feitalijk boven zijn nivaau liggen. Hajoor

heeft verzocht of CVA en da opperwachtmeester met ham
een keer naar de Sicherungsgruppa kondan gaan<> H.BVD acht dit niat
de juiste oplossing. Hij wil daarom da gehele situatia van de relatia
van de Sicherungsgruppa met onze Dienst en mat da Koninklijke Mare-
chaussea binnenkort bespreken met het sinds kort als zodanig optreden-
de nieuwe hoofd van da Sicherungsgruppe Dr. „ H.BVD wil zich
bij dit bezoek door CVA laten vergezellen.

2 maart 1967.



ATJEOHA

OCHTETTDBESPRSKING OP vri.ldag 3 maart 1967

- Rstf _ H.C - DBD - arf^l H.S^- HJ^B -Aanwezig: B>S7D - TB8T- HxB _ H.C - DBD - arfT - H.S3P - HJEB - EA/vD
Afwezig : * /' ' -^ ^

1. Stichting Post en 'Jest
Naar aanleiding van het vermelde in het dagrapport van de afdeling
C dd. 2-3-1967 betreffende het bezoek dat . "" ' van de R.A. op
8 maart aan van de Stichting Oost en West thuis zal bren-
gen, wordt gediscussieerd over de vraag wat de aard en de achter-
grond van dergelijke contacten is.
TPC wijst erop dat de stichting 0 en W. ook contacten onderhoudt
met Westelijke inlichtingendiensten.
Qnze informaties over wat Oost en West precies doet zijn zeer be-
perkt. Niet uitgesloten wordt geacht dat de EGB Oost en West als
een soort filiaal van de BVD ziet. TPC stelt voor de discussie
hierover t.z.t. in kleiner verband voort te zetten.
H.BVD meent dat als het belnvloedingswerk dat de stichting ver-
richt negatieve effecten zou hebben op onze positie daaraan aan-
dacht moet worden geschonken. Hierbij client in beschouwing te wor—
den genomen de publiciteit die ontstaan is ten aanzien van de rela-
tie tussen CIA en studentenorganisaties. H.SBP wijst erop, dat uit
een artikel in de NYT van 22 februari valt af te leiden dat in
deze zaak de desinformatia-hand van de EGB werkzaam is geweest.

2. Commissie Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
H.BVD memoreert dat Mr.Van Mierlo van D'66 in de Zamerzitting van
1 maart tot lid van deze commissie is benoemd. De nieuwe situatie
die hieruit voor de Dienstontstaat zal dienen te worden bezien. In
een contact dat H.BVD met Dr.Vondeling had bracht deze naar voren
positief t.a.v. de entree van Mr.Van Mierlo te zijn ingesteld.
Een commentator van de NRG sprak zijn verbazing over het toelaten
van de fractievoorzitter van D'66 in deze commissie uit.
H.BVD verwacht dat mede door de entree van Mr.v.Mierlo in de com-
missie wij in de relatie daarmede geen gemakkelijke tijd tegemoet-
gaan. Binnenkort zal daarin de kwestie van de bijzondere aanwijzin-
gen aan de orde moet en koiaen. Vervolgens spreekt hij de verwacht ing
uit dat publiciteit zal ontstaan over de TV-uitzending over de BVD
op 11 maart en dat de Eamercommissie daarover informaties zal wil-
len hebben.

3. TV-uitzending over de BVD
H.BVD doet enige mededelingen over de inhoud van de toelichting
die t.a.v. deze uitzending in de EBO-gids is verschenen. Daaruit
blijkt dat voor de beeldbuis zullen verschijnen Mr. t die
ca. 1959 voorzitter van de BVD-commissie was en prof. ,
de voorzitter van de VWO-commissie die indertijd het rapport over
het politieke antecedentenonderzoek uitbracht. Voorts een aantal
mensen die anoniem zullen blijven en die iets over hun ervaringen
met de BVD, waarmede zij i.v.m. hun politieke gezindheid contact
hadden, zullen vertellen.
TPC zegt dat gisteren met H.SBP en EA/ gesproken is over de uit-
zending. Van de woensdagmorgen in Aurora geuite gedachte dat wij

- 2 -
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ons het beste passief kunnen opstellen, is TPC teruggekomen. Hij
meant met instemming van H.BVD dat het aanbeveling verdient contact
met de heer te zoeken en deze te wijzen op de mogelijkheid om
bepaalde zaken die hij naar voren brengt ter verificatie aan ons
voor te leggen. Weliswaar heeft TPC in april toen om een
interview verzocht dit afgewezen, maar dit behoeft geen beletsel
te zijn om nu hij de uitzending brengt, het vermelde aanbod te doen.
Er moet rekening mee worden gehouden dat de zaak Van Santen door

zal worden behandeld. Van Santen heeft gevolg gegeven aan zijn
voornemen een publicatie over de BVD te doen. Deze is verschenen
in het Januari 196?-n\immer van de Nieuwe Stem*

3-5-1967.



OOHTENDB23FREKING op maandag 6 maart 1967. S
Aanwezig: T£{><. H^ - H.X- H.D - H.E - Ĥ W- H.KEB - H.TD - KA/vD
Afwezig : H ' ' ^

1. 1. Commissie Inlichtinp;en- en Veiligheidsdiensten.
TPC verzoekt aan H.B zolang er nog geen contact is geweest met de
commissie in de nieuwe samenstelling, de toezending van het maand-
overzicht aan de commissie-leden aan te houden. Het wordt niet on-
mogelijk geacht dat het nieuwe lid Mr. Van Mierlo, D.'66, de zit-
tingsperiode tot September a.s. zal gebruiken om zich t.a.v. het
werk van de commissie, door deze t.a.v. de diensten uitgeoefende con-
trol e te orienteren. Politiek gezien zal het daarna moeilijk zijn
voor hem om in de commissie te blijven. D.f66 zou zich dan beroven
van de mogelijkheid om publiekelijk tegen de BVD en de andere
diensten van leer te trekken.

2. YPRO-t.v.-uitzending.
TPC maakt melding van door hem op vrijdag 3 maart met de heer
gevoerde telefoongesprekken. Met duidelijke tegenzin heeft
na het plegen van overleg, ons aanbod tot verificatie van feiten
en beweringen die door hem in de t.v.-uitzending zullen worden ge-
bruikt, aanvaard. Woensdag 8 maart te 14-.00 uur zal hierover bi,J de
Dienst met de heer een gesprek plaatsvinden. Gesproken wordt
over de zaken die de heer " zou kunnen voorbrengen. Men denkt aan
de affaires Van Santen en Koejemans.
TPC heeft Minister Verdam hierover gelnformeerd. Er is ook nog con-
tact geweest met Dr. Vondeling. Deze zegde toe wanneer zich daar-
voor een geschikte gelegenheid voordeed, Mr. Burger te vragen wat
zijn aandeel in de t.v.-uitzending zou zijn.
Commissie Van Herwaarden.
Van de gelegenheid van het contact maakt e Dr. Vondeling gebruik om
kenbaar te maken dat hij het bijzonder onbevredigend vond dat de
zaken o.m. voortgevloeid uit het VWO-rapport, waarmede de commissie
Van Herwaarden zich bezighoudt, nog niet tot een oplossing waren
gebracht. Hij had hierop de aandacht van het tegenwoordige lid van
de commissie, Drs. Den Uyl, gevestigd. Dr. Vondeling bracht nog in
herinnering dat hij voordat hij in 1963 Minister van Pinancien werd,
de Kamer in algemene zin over de bevindingen van de commissie voor
de BVD had willen informeren. Hij had dit willen doen op een tijd-
stip dat een regeling omtrent de zaken in de commissie Van Herwaar-
den was afgekomen. Hi3 betreurde in het bijzonder dat t.a.v. deze
zaken o.m. de verweersmogelijkheid van reflectanten nog geen be-
slissingwas genomen. »
H.E herinnert eraan dat deze herinnering sterker voor de Minister
dan voor de Dienst moet werken. Wij hebben niet nagelaten deze zaak
warm te houden en hadden alles gedaan wat in ons vermogen lip-t om
een oplossing te bereiken.

3. Polia Civitatis.
TPC stelt H.B dit blad d.d. 4-3-'67 ter hand. Er staat een artikel
in, waaruit blijkt dat men in studentenkringen niet onbekend is met
de invloed van politiek extremisten in de Studentenvakbeweging.

6 maart 196?.



AURORA

OCHTSNDaaSPRBKING op woensdag 8-3-196?

Aanwezig: HVBlfD - TPC - H . - S*̂  - H.D-BtfE - H.S£P - H.jJ2 - H.TD - KA/vD
. . . •' f S ' •' <•'' -^^Afwezig :

1. Commisaie Inlichtiqgen- en Veiligheidsdiensten

Hit een interview net Mr. Van Mierlo in de Haagsche Courant van 7-3-1967
valt af te leiden dat de benoeming van de 0'66 fractievoorzitter in de con-
miasie min of meer bij verrassing is geschied. De vraag komt op of hierover
tussen de Kanervoorzitter en de vijf grote fracties vooroverleg is gepleegd.
Bit lijkt nlet waarschijnlijk.

2. Studie geschiedenis inlichtingenwezen.

TPC toont een uit 1918 daterend telegram door Wijnkoop van de toenmalige
SDP gezonden aan de Sowjet-Russische charge d'affaires in London *
waarin om finaneiele steun voor het dagblad De Tribune en de SDP wordt ge-
vraagd. Naar aanleiding hiervan komt het gesprek op de werkzaanheid van KH
die belangrijk is gevorderd net beschrijvingen omtrent het inlichtingenwezen
in Nederlaad, ongeveer beginnend voor de Tweede ffereldoorlog. TPC deelt
mede, dat de situatie op het terrein van het inliehtingenwerk v66r 19̂ 0 bij-
zonder ondoorzichtig is geweest. Mogelijk kan hieraan nog wel eens een argu-
ment voor het bestaan van de BVD worden ontleend.

3» Bezoek aan BfV en Sicherungsgruppe

Met de heer , plv. hoofd S.G., werd gesproken over de activiteiten van
de Koninklijke Marechaussee. Br bestond volledig begrip voor onze visie dat
dese zich in het algeneen tot transborder-contacten dienen te worden beperkt.
De S.G. heeft ingestemd net een bezoek van de Rijkarechercheurs, die de spe-
ciaal voor hen ontworpen BVD-cursus volgen in Bad Godesberg op 6 april 1967*

Mutaties in verband net vertrek H.BVD

H.BVD deelt mede, dat hieromtrent een circulaire aan de afdelingshoofden,
waarnede het persoueel in kennis kan worden gesteld, zal uitgaan. Hij geeft
hierontrent enige toelichting.

8-3-1967.



AURORA

OCHTSNDBgSPREKINQ op vri.ldag 10 maart 1967

Aanwezig: H.jprf) . Tjjfr - H»B - H.C - H.D - H^E - H^SgP - H.Ofi - H.TD - KA/vD

Atfwezig : ^- ^ y x

1, P»Q«-vergadering

Op de op 9 maart jl. gehouden vergadering, waarbij H.BVD en TPC aanwezig
warent is het verzoek naar voren gekoraen om voor een volgende vergadering ieta
ter tafel te mogen hebben over de sitttatie in de Sowjet-Unie en in het bijzon-
der in China.
Verder bleek een behoefte tot nadere informatie omtrent de geweldloze weerbaar-
heid. Van de zijde van de PG-Arnhem werden enige opmerkingen gemaakt over het
B-rapport betreffende de Vietnam-acties. Hierover ontstaat enige discussie.
Deze leidt tot de slotsom dat het bij bepaalde rapporten de voorkeur verdient
net nadruk aan te geven dat het rapport bijvoorbeeld ten behoeve van de politic

•- is gemaakt en dat de geadresseerde het ter informatie krijgt toegezonden*

2. Observatie-acties in zoekplaatjestijl

H.E deelt mede mogelijk binnenkort een beroep te zullen doen op de afdelings-
hoofden om personeel ter beschikking te stellen in verband met een actie in
zoekplaatjestijl, gericht op medewerkers van de R.A., die zich naar Zuid-
Limburg begeven. tPC zegt dat daarvoor zonder twijfel voldoende belangstelling
en ffledewerking zal worden gevonden. Hij beveelt wel aan, waar de actie mogelijk
twee dagen zal duren, zekere regels ten aanzien van de discipline te geven.

5» Telefoon

H.TD deelt mede, dat op 23 maart van 18.00 tot 20/tiur de Dienst niet direct
telefonisch bereikbaar zal zijn in verband met een kabellegging. Net het ge-
bouw zal wel verbinding kunnen worden opgenomen via de Laan Copes.

%. YPRO t.v.-uitaending

TPC doet uitvoerig verslag van het gesprek dat hij op 8 maart van I'f.OO tot
16.3O uur met de beer heeft gehad. Na een aanvankelijk wat stroeve start
kwam het gesprek spoedig in een sfeer waarin een zekere openheid werd betracht.

1 naa hierbij op zich alleen datgene van het gesprek in de publiciteit te
brengen ten aanzien van wat nadrukkelijk zou worden overeengekomen. Hij gaf
een toelichting omtrent de opzet van de uitzending en een verklaring waarom
hij daarin interviews met prof. en Mr.Burger had opgenomen. In aan-
wezigheid van KA/ werden vervolgens acht gevallen besproken, die hij als
illustratie in de uitzending heeft opgenomen. Aan het eiud van het gesprek
heeft hij toegezegd het door ons t.a.v. deze gevallen gegeven commentaar in
de uitzending te zullen opnemen. KA/ heeft over het gesprek een notitie ge-
maakt, waarnaar verder wordt verwezen0

. 5» Contact met Buitenlandae Zaken

H.BVD deelt mede, dat de heer in zijn functie van assistent van
de Secretaris-Qeneraal Buitenlandse Zaken als opvolger van de heer

gisteren bij de Dienat is koraen kennismaken. Hierbij werd getuigd van
de goede relatie tussen de Dienst en het departement en werd de werkzaamheid
van CVA, die inmiddels ca. 280 ambtenaren van Buitenlandse Zaken heeft geinter-
viewd, gereleveerd. Atfgesproken is dat in alle gevallen dat gesprekken met
ambtenaren plaatsvinden, de heer hieroutrent zal worden gelnfor-
meerd.

10-3-1967.



AURORA

OCHTENDBESPREKHKr op maandag 13 maart 1967

Aanwezig: Ĥ SVt - ̂PCf'- H.g"- H.C - DBD - H**f - H.SBP - H.TD - KA/vD

Afwezig : '

H.BVD deelt mede, dat de bijeenkomst van de met de hoof den van
de drie Benelux-diensten vrijdag 17 maart In Brussel zal plaatsvinden.
Namens zal de heer aan het gesprek deelnemen. Deze heeft
H.BVD gevraagd namens de diensten als woordvoerder te willen optreden.

2. Spaanse ambassade
*~~ In verband met de Molotov-cocktail die het afgelopen weekeinde een

brand heeft veroorzaakt In de werkkamer van de Spaanse ambassadeur zal
H.B bij de I.D.-Den Haag doen navragen welke gegevens bij de Politie
ter beschlkking staan.

3« VPHO t.v.-uitzending
De algemene oplnie over de uitzending van zaterdag 11 maart van
is dat qua opzet van een slecht programma kan worden gesproken. De
zelfverzekerdheid die demonstreerde bij zijn toelichting opge-
nomen bij ons gebouw bleek aan het eind, toen hij gewag maakte van zijn
contact met de Dienst, geheel te zijn weggevallen. De bijdrage van
Mr.Burger was duidelijk positief ten aanzien van de Dienst. Het aandeel
van prof. ~ in de uitzending was negatief, maar werd bijzonder
aarzelend gebracht.
H.TD heeft de uitzending op een video-band vastgelegd. Besloten wordt
deze band voor eventueel later gebruik aan te kopen.
Haar aanleiding van de door behandelde gevallen betreffende het

-_ Defence and Aid Fund en de benaderingen van hoogleraren in de slavis-
'tiekv geeft TPC als zijn mening dat de Dienst meer gevoel zal moeten

opbrengen bij bepaalde acties voor het maatschappelijk verband waarin
deze plaatsvinden.
TPC meent verder dat het aanbeveling verdient binnen korte tijd weer
eens aandacht te schenken aan het rapport van de image-commissie.

4, TjLjdschriften- en cgurantencirculatie
TPC verzoekt de afdelingshoofden nadrukkelijk aandacht te schenken aan
het terzake door H.ACD opgestelde overzicht.

5» Kamerovertredingen
Het tevredenheid stelt TPC vast dat het overzicht van maart slechts
een totaal van 5 overtredingen aangeeft, een tot nog toe niet bereikt
minimum.

13-3-1967.



AUH08A

OCHTBNDBBSPHEKINQ op woensdag 15 maart 196?

_•**

Aanvezig: Ĥ B̂  - ̂P̂ - KK1'- H.B - H.C - DBD - PH.E - H.KBfl"- H.TD -

Afvezig : ——

1. Aanalag op Van Heutz-monument/Spaanse aabaasade

H.O heeft van bevriende zijde rernomen, dat d« reroorzakera Tan beide inciden-
_• ten mogelijk konnen vorden gezocht in de kring Tan leerli&gen Tan de KunstnijTer-

heidschool te Amsterdam. In dit Terband is een bericht Tan betekenis dat
£ XIII/K toen hij enige tijd terug bij Openbare Werken te Amsterdam kaarten Tan
hat Huseuaplein ophaalde daar een jongeaan aan het loket stond die dezelfde
kaarten had aangerraagd. Sedert jaren waren geen kaarten Tan het plein, waar-
aan o.a. het Aaerikaanse consulaat is geTestigd, opgeTraagd. Door een gelukkig
initiatief Tan £ XIII/K is de betrokken jongeaan geldentificeerd. Hij bleek een
leerling Tan de KunstnijTerheidschool te zijn. Een en ander is Tastgelegd in

•~̂ _ een CO. H.BVD verzoekt H.B deze zaak te behandelen. Volgens H.C sou de aanvij-
zing otttrant de KunstnijTerheidschool ook bekend zijn aan de P.O. Amsterdam.
KH harinnert eraan dat eind vorige week de Politic Amsterdam nog geen enkele
aanwijzing had omtrent de daders Tan de aanslag op het Van Heutz-monument.

f Iff V / n

2.

t.v.-uitzending

PPG leest de Tragen Tan de Kamerleden Fransen en mevrouw Singer-Dekker Toor bo-
treffende deze affaire, dfanneer de Minister Tan Binnenlandse Zaken ertoe OTer-
gaat een onderzoek in te stellen, dan zal dit zeker niet in de Toor beantwoor-
ding geldende termijn - drie weken - kunnen worden afgerond. Voordien zal het
nodig zijn dat de Minister de heer verzoekt on terbeschikkingstelling Tan
gegevens; het informele gesprek dat wij met de heer hadden kan niet als
basis hierToor dienen.

I.B en KA/TD menen dat het in de lijn zou liggen dat de Minister - of de Dienst met
machtiging Tan deze - Toordat iets aan de beantwoording wordt gedaan, overleg
pleegt met de Toorzittcr Tan de Kamercommissie, Drs. Schmelzer.
Terzake Tan het geval- , een Tan de door " in zijn uitzending gebruikte
Toorbeelden, releveert TPC een gesprek indertijd met de CvP Velsen, de heer i.
Deze had in opdracht Tan de Burgemeester van Velsen een onderzoek naar
ingesteldo
Hiermede kan mogelijk in verband worden gebracht een uitlating die door de Aet-
houder Tan Oudervijs in Velsen zou zijn gedaan, die beveerd zou hebben dat de
aanstelling Tan door een BVD-rapport zou zijn verhinderd.

- 2 -
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TPC herlnnert eraan dat de heer Lankhorst die in de Kaner heeft gesteld dat de
BVO aan een gemeentelijke instantie omtrent had gerapporteerd, op eon
schriftelijk Terzoek Tan de Minister on zijn gegeTena ter beschikking te stel-
len, aimer heeft gereageerd.
Hier is dus wederom aprake van een geral dat activiteiten in de gemeentelijka
sfeer op het conto Tan de BVD worden geboekt.

• TPC maakt melding van een bezoek aan de CdK Qroningen Mr.Fock, geruime tljd
terug, waarin deze problenatiek ook ward besproken.
H.BVD herinnert aan de aanpak door de Burgemeester ran Haarlem indertijd inzake
de afwijzing van een sollieitatie Tan Ors. als leraar aan een gemeente-
lijke lyceum in Haarlem.
H.BVD heeft vernomen dat de heer terzake Tan de t.v.-uitsending Trageu
heeft gesteld aan B. en I. Amsterdam in Terband met de kvestie Tan de nedische
analvste, de dochter Tan de heer .

H.BVD Ternam gisteren Tan burgemeester Van Hall dat de Minister Tan Binnenlandse
Zaken geen besvaren meer sou hebben tegen een Testiging Tan de RHD in Amsterdam.
HieroTer heeft H.BVD contact opgenomen met dr. . Vaststaat dat de Testi-
ging Tan de RHD niet op de door de Ruasen gewenste plaats sal geschieden. H.BVD
heeft OTer deze kwestie enige tijd terug ook gesproken met de heer

6. Activiteiten van .. en t.a.T. studentenorganisaties

TPC maakt melding Tan gesprekken die 1̂ -3-196? hierover door H.BVD en hem met
reapectievelijk de heren en werden gevoerd. Aanleiding hiertoe was
o.m. het artikel Tan in Vrij Nederland dd. 10-3-1967.

steunt daarbij op het artikel in het blad Ramparts en op een document dat
door de KGB in omloop is gebracht. Dit document is aan Terschillende studenten-
organisaties, mogelijk ook aan de SVB toegezonden. De indruk is dat wij hier
met een goed getimede desinformatie-actie Tan de KGB te doen hebben. Met de
beide heren werd gesproken over de wijze waarop hun diensten aich ten aanzien
Tan dese actie opstellen. De lijn die hierbij wil volgen (beschuldiging
Tan falsificaties) wordt door ons niet gelukkig geacht. In Terband met de moge-
lijkheid dat de Dienst in deze affaire ter sprake zal worden gebracht (Heder-
lands schip tijdens Wereld Jeugd PestiTal in Helsinki; Wereld Jeugd Festival
in Wenen) zullen wij de gehele ontwikkeling nauwlettend Tolgen. Sen en ander
zal geschieden onder Terantwoordelijkheid Tan H.B. Aan de Tertegenwoordigera
Tan en is toestemming geTraagd om wanneer dit nodig zou zijn
de Kamercommissie volledig in te lichten,

7. Staatami.1npolltie

H.BVD heeft gisteren een bezoek gehad Tan de CTHP , die hem namens de
PG Mr. kwam informeren over klachten Tan korpschefs in Limburg
betreffende de Staatsmijnpolitie. De SMP beroept zich er hierbij op ten behoeTe
Tan de BVD werkcaam te zijn. Aangezien de Rijkspolitie een zeker toezicht heeft
op de SMP ontTangt de DC RP Maastricht afschriften Tan terzake opgemaakte rap-
porten. Deze hebben betrekking op activiteiten inzake bijvoorbeeld de werklozen-
optocht in Heerlen, de proTO'a en vergaderingen Tan D'66.
H.BVD Terzoekt H.B en PH.£ dese aangelegenheid te bezien.
De eerste vraag is of wij dergelijke rapporten Tan de SMP hebben ontTangen.
PG Den Bosch wil zo mogelijk de affaire op soepele wijze oplossen.
Naar Toren komt nog even dat de verhoudingen in Limburg bijzonder moeilijk lig-
gen. Ook de verstandhouding tussen Rijkspolitie en Koninklijke Harechaussee en
tuasen Koninklijke Marechaussee en het Cl-detachement laat TOel te wensen OTer.

15-3-1967.



AURORA

OCHMNDB3SPRJSKING op vri.ldag 17 maart 1967

Aanwezig: M£ - f& - R/6 - cv'- H.D - RSE - H.lLStf - H.TD -

Afwezig : H.

1. Aanslaq op Via Heutz-aonument (zie notulen 15-3-1967)

H.B maakt me1 .ing van een bericht dat door de Amsterdamse politie is
gearresteerd. De Politie is doende een aantal andere figuren op te sporen,
onder wie een zekere , een leerling van de Kunstnijverheidschool. Voor
zover H.B heeft kunnen nagaan kan nog geen verband worden gelegd met de door
E XIII/K gesignaleerde jongeman, die kaarten betreffende het Museuaplein op-
vroeg.

2. PSP en micrifoona

Bij de afdeling B is een melding binnengekomen dat in PSP-kring is gesproken
._ over een microfoon die door D'66 zou zijn ontdekt in de vroegere fractiekamer

ran de PSP in het Tweede Kamergebouw, thans ter beschikking staand van D'66.
Na enige discussie wordt besloten bij de beer navraag te doen of hij hier-
omtrent iets heeft gehoord.

3» Security Committee

H.D vertelt het e.e.a. over de deze week door hem bijgewoonde zitting van het
Committee. Onder raeer werd gesproken over de uitgebreidere functies die het
Comitfi zal krijgen in verband met de opheffing van de Standinggroep in
Washington en van het speciale Standinggroup Security Committee.
Het Security Committee dat nu ook bemoeienis zal krijgen met militaire aangele-
genheden, zal worden oogevormd tot een Security Directorate. Verder is nog ge-
sproken over drf NATO-basisinstruetie voor de beveiliging en over een brief van
de Secretaris-Generaal aan de delegaties van de verschillende landen, waarin
wordt gerept over een mogelijke samenvoeging van het Special Committee en het
Security Committee. Verwezen moge worden naar het verslag van H.D over deze bij.
eenkomst.

k. Telefoon (zie notulen 10-3-196?)

"" De aangekondigde kabellegging zal niet op 23 maart, maar op 7 april van
18.00 tot 20.00 uur plaatsvinden.

5* Demonstratie tegen gebouw?

Op zaterdag 25 maart wordt in de Houtrusthallen - in het kader van een drie-
daagse tocht door het land - een Vietnan-bijeenkomst belegd door het Comit£ *6l
voor de Vrede. Het is niet uitgesloten dat de deelnemers belangstelling voor
ons gebouw zullen tonen. TPC heeft de BVA verzocht de politie om toezicht te
vragen. Ook de interne bewaking wordt versterkt. Aangezien de BVA op vermelde
dag met verlof zal zijn, vraagt TPC aan H.E de heer te verzoeken de
leiding van de interne bewaking op zich te nemen.

6« VPRO t.v.-uitzending

TPC maakt melding van nieuwe vragen hieromtrent aan de Minister, afkomstig van
het Tweede Kamerlid JTiebenga van de PSP.
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Be groting 1968

Aangezien de verwachting bestaat dat de Regering voor de begroting 1968 geen
hoger aecrea dan 6% ten aanzien van de begroting 196? zal toestaan, zal dit
moeilijkheden voor de Dienst met zich brengen. TPC heeft het Toornefflen ons
voorstel voor de begroting 1968 binnenkort te doen uitgaan* De opstelling daar-
van geschiedt overeenkoastig een reele inschatting van onze behoefte in 1968.
Deze sal due uitgaan botren een 6% atijging. Na de forma tie van de nieuve rege-
ring zal dan wel blijken in hoeverre onze opstelling haalbaar is*
Op een vraag van H.d geeft TPC te kennen dat het thans nog te vroeg is om in
conereto punten van wijziging in het algenene beleid, in het bijzonder ten aan-
zien van verving van personeel, vast te stellen.

17-3-1967.



AURORA

OCHTSNDBiiSPHflKING op maandag 20 maart 1967

' / S ' ^ XAanwezig: H.BVD - TPC - KH - H*3 - H.C - H.D - PH.fi - H.KJCB - H.TD - KA/vD

Afwezig : —— • • "

1. BO

PH.E deelt mede dat in het vooruitzicht van de vestiging van £0 t.z.t. in een
gebouw aan de Groot Hertoginnelaan, besloten is voorlopig geen normale
EO-curaussen te houden. Bij £0 krijgt men hierdoor de mogelijkheid om de
syllabi en ander studiemateriaal opnieuw te bezien en zonodig te herschrijven.
PH.E verzoekt de afdelingshoofden wanneer hiertoe een beroep op bun afdeling
wordt gedaan medewerking te willen verlenen.

2. PSP en microfoons (zie 17 maart 1967)

TPC heeft 17 maart terloops bij de heer navraag gedaan of bij hem van
het ontdekken van een microfoon in de vroegere fractiekamer van de PSP iets
bekend was. Toen de heer vertelde daar niets van af te weten, heeft TPC
hem verzocht zijn mededeling als een loos gerucht te willen beschouwen.

5. NATO-document

TPC verzoekt H.K3B het Nato-document "Security implications of East Jest
relations" ook te zenden aan H.B, H.C en H.D. TPC is van mening dat het ge-
lukkiger was geweest wanneer in een vroeger stadium het Special Committee' van
het ontwerp van het document had kunnen kennisneaen. Dan had het security
aspect dat bij Oost-<Vest relaties van bijzondere betekenis is, sterker tot
uitdrukking kunnen worden gebracht.
De vraag komt op waarom Buitenlandse 2aken in het stadium van vooroverleg het
document niet ter kennis van de Dienst heeft gebracht. Verwacht kan worden,
dat het document op de eerstkomende sitting van het Special Committee in
april a.s. ter sprake zal komen.

If.

H.BVD deelt het e.e.a. mede over de bijeenkomst van de op 17 maart '6?
waaraan door de drie chefs van de Benelux-diensten werd deelgenomen. H.BVD
die als vtroordvoerder optrad hield een krachtig betoog voor de uitbreiding van

en wees erop dat in verband met de NATO-vestigingen deze zaak ook de
Ministers van Buitenlandse iJaken aangaat.
Dit naar aanleiding van een poging van de heer om
de zaak volledig in de hoek van de Belgische Minister van Justitie te dirige-
ren. H.BVD is van mening, dat het aanbeveling verdient de zaak t.z.t. via de
lijn van de voor de diensten verantwoordelijke ministers in de Beneliuc-commis-
sie op tafel te brengen.

20-3-196?



AURORA======

OCHTBNDB3SPR3KINa op woensdag 22 maart 1967

Aanwezig: TPG T KN - H.B - H.C - DBD - H.S - H.KEB - TDA - KA/vD

Afwezig : H.BVD

1, en en etudentenorganiaatiea (Aurora dd. 15-3-196?)

H.B doelt oede, dat de afdeling B een bericht heeft ontvangen, waaruit duide-
lijk kan worden afgeleid dat net door de KGB in omloop gebrachte document be-
treffende de COS3C zieh in het bezit bevindt van de SVB. TPC zegt dat door

is vaetgesteld dat het adres in Jfenen vanwaar afschriften ran het do-
cument zouden zijn verzonden is gebleken een fake adres te zijn.

2. fapendiefstallen

IPC is 21 maart jl. opgebeld door P.O. Mr. die i.v.m. een bespreking
Tan de Secretaria-Generaal van Justitie en de PQ's over de wapendiefstallen
(laatstelijk in het legermuseum in Leiden) verzocht of wij over enige aan-
wijzingen terzake beschikten* TPC verzoekt H.B een korte notitie hierover op
te stellen, waarbij melding dient te worden gemaakt van onze contacten hier-
over met de Koninklijke Harechaussee en van een bericht ontvangen van Kol.

• (In de pers van 22 maart is het bericht gepubliceerd dat de daders
van de inbraak in het legermuseum, t.w. twee studenten uit Jfeat-Berlijn, door
toedoen van de douane bij een grensoverschrijding te Babberich zijn gearres-
teerd).

3« Activiteiten tegen gebouw

TPC maakt melding van een berichtje in de Haagsche Courant hieromtrent dd.
21 maart. H.S maakt naar aanleiding hiervan enige opraerkingen over de waarne-
ming van de functie van de BVA. TPC verzoekt KA/vD aan deze kwestie aandaeht
te schenken.

4. Behandeling Begroting Serste Kamer

Over de begroting werd niet beraadslaagd. Vervolgens word deze zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. Het in het Voorlopig Verslag voor de bespreking
aangekondigde onderwerp "De BVD en de controles van personeel van de Konink-
lijke Harechauasee aan de grens", waarover een inforaatieve brief aan de
Minister werd gezonden, is niet ter sprake gekomen.

5» Bezoek vice-president Humphrey

TPC maakt melding van een telefoongesprek dd, 21 maart met Mr.: van
Justitie over dit bezoek. Hij had daarbij de gelegenheid te wijzen op moei-
lijkheden die verwachtbaar zijn bij een aankondiging dat hij op Tweede Paas-
dag te ca. 19*00 uur op Schiphol zal landen. Dit in verband met het feit
dat te ca. 17.00 uur de anti Vietnam-demonstratie in de RAI sou zijn afgelo-
pen. Onze mededeling heeft tot gevolg gehad eeu wijziging in het opgestelde
perscommuniqueT waarin nu alleen is medegedeeld dat de vice-president op
28 en 29 maart in Nederland op bezoek zal zijn. Geen mededeling werd nu ge-
daan omtrent de plaats en tijdstip van aankomst*

6. Relatie Politie - BVD

TPC zal hedenmiddag een gesprek hebben met HCvP te Utrecht. De HCvP
is benaderd door een journalist van Trouw djLe gaarne nadere inlichtingen
wilde hebben over de relatie Politie - BVD. Bet is waarschijnlijk dat dit
een uitvloeisel is van het t.v.-programma van •
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TPC vertelt het e.e.a. over de lijn die hij zich roorstelt in het gesprek
aet de HCvP te volgen. Hij zal hem het e.e.a. mededelen over het werk van de
Commissie Van Herwaarden in verband met het feit dat naar onze mening de
exploitatie van politieke gegevens ten behoeve ran benoemingen in de geaeente-
lijke afeer op te grote schaal plaatsvindt.
Ter sprake konen in dit verband de vragen door PSP-geaeenteraadslid Bruggeman
te Amsterdam in de Gemeenteraad gesteld over de -uitzending. TPC acht
het gewenst dat Burgemeester Van Hall wordt ingelicht over de beleidslijn
ten aanzien van antecedentenonderzoeken, die de Commissie Van Herwaarden
bezig is te ontwerpen. Hij verzoekt JU/vD hierover contact op te nemen aet de
heer van het Kabinet van de Burgemeester.

Commissie Van Herwaarden

TPC brengt ter sprake dat de secretaris van de Commissie, de heer ,
doende is aet de opstelling van het eindrapport. Hij acht het gewenst dat
een werkgroepje in de Dienst het concept-eindrapport even bekijkt voordat
het aan de voorzitter wordt aangeboden. Zo*n werkgroepje zou Jcunnen bestaan
uit vertegenwoordigers van de afdeling D en bijvoorbeeld KJA. Hij verzoekt
DBD deze aangelegenheid met H.D op te nemen*

22-3-1967.



A U R O R A

JKING op woensdag 29 maart 196?
•

Aanwezig: H.BVD - TPC - KN - BCP - H.C - H.D - H.E - TDA - BIG

Afwezig : H.KB§ - KA/vD' . , .

1. en en studentenorganisaties (notulen 22 maart)

TPC deelt mede, dat met betrekking tot de kwestie van de subsidising
van studentenorganisaties een gesprek heeft plaatsgevonden mat
en . Daarbij was van hun kant de verzekering gegeven, dat in
nun activiteiten terzake nooit Nederlanders of Nederlandse organisaties
betrokken zijn geweest.

2. Activiteiten tegen bet gebouw

H.E merkt op, dat de instructies (voor de plv. BVA's) niet in alle
eventualiteiten voorzien. Deze kwestie zal nader worden bezien.

3. Relatie Politie - BYD (notulen 22 maart)

TPC deelt mede, dat net aangekondigde gesprek met H.C.v.P. heeft
plaats gehad. De H.C.v.P. is een uiteenzetting gegeven over de werkwijze
van de Dienst m.b.t. antecedentenonderzoeken en afwijkende normen ge-
hanteerd door Gemeenten. Het resultaat van dit gesprek is, dat over
deze kwestie gesproken zal worden met de Burgemeester van Utrecht, die
haar wellicht aan de orde kan stellen in de periodieke vergadering .at
andere burgemeesters.
KA/vD zal over soortgelijke kwestie contact hebben met Amsterdam.

5o Televisierapportage

Van deze televisierapportage is een serie foto's gemaakt.

30 maart 196?.



AURORA

o-p vri.ldap; 31 maart 1967

Aanwezig: E.3VD - TPC - Ex - H.^J - H.C - H.D - H.Z' - H.K^B - TDA - KA/vD
Afv/ezig : ' " '

r

ST3an,1aarden in Mederland

H.BVD heeft gisteren met de heer van Buitenlandse Zaken een
gesprek gevoerd over de situatie ten aanzien van de Spanjaarden in
Nederland, in het bijzonder over Buitenlandse Zaken overweegt

uit te wijzen. H.BVD heeft dit ontraden.

Hercules
Uit De Telegraaf van heden blijkt, dat de OvJ Kr.Schimmel een nieuwe
dagvaarding tegen . heeft uitgebracht terzake waarvan deze op
13 april 1967 in Rotterdam terecht zal ctaan.

Voordrachten door porsoneel van de Dienst

Hierover wordt gesproken n.a.v. een verzoek van Buitenlandse Zaken c
iemand een inleiding te laten houden voor een groep van ambtenar^r
die bemoeienis heeft met het verbindingswezen en met het archie" ̂ e-
heime stukken. Gevraagd werd H.B deze inleiding te laten houden.
KK brengt naar voren het wenselijk te achten dat andere ambtenaren
dan afdelings- en sectiehoofden geschikt worden genaakt om inleidjr.-
gen voor mensen buiten de Dienst te houden. H.E merkt op dat bij do
a.s. Heelsumconferentie voor de Politic al een aantal zodanige amb-
tenaren optreedt. Overeengekomen wordt dat PH.E bijzondere aandacht
aan deze kwestie zal schenlcen. Met medewerking van de afdelings-
hoofden zal worden getracht een groter aantal ambtenaren geschikt
te maken voor het houden van inleidingen buiten de deur. Aangewezen
weg daartoe lijkt hen eerst te laten optreden in intern verband bij
EO en verder in de Dienst en hen voorts geschikt te maken door het
laten volgen van een cursus omtrent de techniek over het houden van
voordrachten. H.E zal zich wat dit laatste aangaat orienteren om-
trent een instituut in Harderwijk dat zich daanaee bezighoudt.

Perseontacten

TPC maakt melding van een gesprek op JO maart jl. met de heer
over het verzoek van een redacteur van de Nieuwe Linie, de

heer om algemene informatie over de BVD. Genoemde redacteur
deed dit verzoek i.v.m. een interview dat hij binnenkort met
Drs. J. van Santen wil hebben. Bij een gesprek dat hierover op dins-
dag 4- april bij de heer zal plaatsvinden en waaraan KA/vD
zal deelnemen zal getracht worden de aandacht van de heer te ves-
tigen op§ de zgn. internationale communistische contacten van Drs.
Van Santen.

- 2 -



- 2 -

6. DienstleidinK

In verband met de afwezicheid van II.3VD en TPG volgende week tot
vrijdag 7 april (bijwoning zitting Special Comrdttee in Parijs) deelt
1I.3VD mede, dat SIT de Dienstleidin^ gedurende deze dagen zal waarnenen.
Verder deelt II.BVD mede het voornemen te hebben zich na 1 april lang-
-Brnerhand uit de dagelijkse zaken van de Dienst terug te trekken,
uiteraard met het belioud van zijn uiteindelijke verant;voordelijlcheid.
K.BVD denkt hierbij in het bijzonder aan beslissingen die een door-
werking zullen hebben op langere termijn.

31-3-1967,


