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OCHTJSHDBESPREXINS op wo3n6c1ag_6 jar.uari 1971

Aanwezig: PH.BVD - H.B - K.C _ H.D - H.£ - I1,KEB - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Justitie-rapport

Ter sprake korat de publicatie in De Volkskrant oratrent een door een vMri-k«$ro«p,
onder leiding van de Secretarie-Genernal Mr.Mulder, opgeutcld rapport* U.it
rapport houdt aanbevelingen in om eon wettelijke regeling to trrei'fen d u o Isci
de Justitie mcgelijk aal tnaken deelneners aan rellen e«d. een bevsl to ,:;;vor.
gedureii-io eiiifre tijd zich niet aan. ee/. bepa&ld strafbaar i'e?.t echnlcli^ t«
waken,
HX Ba.1 aan Justitie ora toesenciing van het rapport verzofikeB (wc-rd Li'xii-M&lx
gevraagd aan Mr. ;). Wi'J waren er niet van op de boogie dal, O'ustiii-
<Qp dit. vcrrsin jets wilde oiidernemc-n.

Er hebben zich gistereravon<:i enige verwikkelirujem voorgedaan na.'.r
van een melding van de af deling' C aan de heer van Alg<;r.ieri«-;
trcffende Zuid-Molukkers. Der'.e melding hield in dat do Boeder v;>..u ei-n nt-i ?j--.
uit flroningen afkotnstig dat zoek was de politie had reec'et^s-?!? d-Av sij ?.iel>
in een Arabonnezenkamp ophield. Naar deze moeder had veriinvi<-;i eosiOeu /.•••I'r.o.vi.n.e*
zen van het Nederlani3.se aicif-.jp gebruik wiilen wak?n o;.i tiAnon ~e r-rin^-c-j.: b:O
de Minister-President:. Deze aielding is blijkbae.r year verc.^ki;a.l do^;'.-<-;f 1-om;:..
want gisterenavond zocht Minister Klorape, naar U.E wedftdesT.*:.{ o;.vV;yc-i- i^.--' J^
Dienst. Zij werd door het F; XIII~piket, de hee>.' , ';.•? V:oo<\ j^ri.a::u ;r.
deelde deae mede dat zij goede nota had genoraKii van hec bc--i c>:v- cir,v e'j/i ;:?rcc
Aal>onne?,en uit Groninsen op -«eg was na^r Den Ha^g on haar tt o7'i',vc..-r-?•>., "i.'
had alle mogelijko maat.re^elen genommi.
HK wflr-'l te ca. 18,00 uur opgebold c^oor de heer -;ai V.olkh-h^i.vv' ' - v . j
die gaai'/ie wilde wete.i wtlko vaarde raoest wt>rdf»a tr>e£oke;,c. £,..-?n h.;' v-;..'i
nej. ( A . Z . ) or.tvargttn. bericht dat oen crop? /M-iboni'.--;.^.'.- u?.t viro•-.•>•!.••!;;•.
op toeg .TS««>S ntiar Dan Hdai- cm Minister Schut te ont'/ooyt:;. "c. i.:-:'vr-'>k;>>;v :\-..::t.-.-
naar vroeg zich af of hi j ook maatregelen inoeEt uonen. t .n.v, ;nc\rov
d?.e in haar woninf: in Rotterdam verbleef. Minicter Schut- \-f\^ ii? do
Kai?;er b i j de behendeling van zijn begroting.
HK heeft hierop contact gesocht met GFO, die de zaaK 'o.i;i V o ) i;»r>;r:.! r v
heeft rechtgezet.
H.C heeft begrepen dat de heer near at-ri" «itlin^ van u < : > .. M R
deling de Secretc.ris-Geiioraal van Algc.w«ne '/..-ikon hcoii i r ig f t i rLch t , f-'Oj--•-• •". ::. ;'^
heeft daar al een vertekei-jinij van het ber icht pl-<tf.\to;:;e\o7.d'M; ,>u ae i= > • • . * • ? . • i.
nelijk aanleiding gevonden on alle ministc-ra te ir.i'orcriorsrs UI-JT.I r<«;t da ( • ; .* . . • • ; ;
ringsmogelijkheid.
Ter sprake komt de vraag of het niet beter zou Ei,1r. ae:3r v;j^r, c-.'jlc:inp;-..f- v i^uo
niet door te geven. PK.BVD meent dat de e-erst* inscani..-'.;: c r? fjerrelijl '--; : x k c ; j
voor te leggen de heer van de H&agse I.I). i.s,

Scientology (zie ook Aurora dd. 18-11-1970}

H.D ontving van Marid nog enige nadere informatics, over Jsv^a (.;r JG« • • , : . • :^:./ ' ' ; c
enige tijd terug i.v.m. een ver7.oek om sen ^'eili«rV,c:i<?oor.-.'1';ri.i,'.i'--:- i - a . v r • ' • • . - . '
kwam. Scientology heeft voor fesn Encel-V g«M*oc'its)--oi' tcr. p,.-or:or. v.^;..-r ? > - • • . : -
zij opkwam tegen e^n perspublicatie, v/;»^.:'.*in. i
had geksnachetet.



Suriname

HK cntving van Dr. rtr, vri-rf van de Surinaarcse Hir.ist.or- van
Juetitie Adhin, waarin deze Hinitif •:•:.- i-olak om commentaar vraagt ten aun:T.ietj
van de ontworpen Landsverordening en het Landebesluit betrei'feraie do CID.
(Zie ook Aurora dd. 30-12-1970). Dr. is gead\fiseerd net het maken
van opmerkingen aan Justitic over deze zaak even te wachten ^otdat het. ycwprek
van H.BVD met Lt.Gen. heeft plaatsgevonden.

6-1-1971.



G jj-.nuari 1971*

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - PH.E - H.TD - H.KK'3 - HK

Afwezig : H.BVD

1. Ts jechische t. v. -uitzending

Gesproken wordt even over de uitzending gisterenavoiid voor de
Tsjechische t.v. betreffende het optreden van de journalist ,
enige tijd terug in Tsjechoslowakije. Hierover berichtte hedonmorgen cle
Radio Kieuwsdienst van het ANP.

2. Jus ti tie-rapport (zie ook Aurora d.d. 6-1-i'7l)

HK ontving van Mr. het rappcjrt van de commissifi "justitiecO
optreden tegen in gr-oter verband gepleegdei strafbaie feiten". Op verzoek
van PH.BVD wordt dit in handen gesteld van! KJA, met de vraag ora eene te
zien v/elke implioaties het rapjjort voor de Dienst kan hebben.

3. Ontwerp-K.B. - •

HK ontving gisteren van Mr» Kist de overwegingen van de Raad van State
rn.b.t. het ontv/erp-K.B. betreffende de inlichtingen- en veiligheids-
diensten. Het oordeel van de Raad van State over de onderbrenging vau c'.u
BID bij Defensie is vernietigend. De Koningin wordt aanbevolon niet ovo->
eenkorastig het ontwerp te besluiten. Dinsdag 12-1-197'i vindt een be-
spreking van de Commissie- plaats, om $e bezian hoe de ops telling var
het nader rapport aan de Koningin moot plajatsvlnSeno
HK zendt het advies van de Saad van State iaan de Aurora-deelneraers*

'+. Zui d -Mo 1 ukke r s (zie ook Aurora d.d. 6-1-1971 )

PH.BVD had telefonisch contact met de S.G. Algemone Zaken, Mr,
n.a.v, de verrnelding dat het Nederlandsc meisje van wier diensten de
Anibonne?,en gebruik zoudcn willen makan ore bij de Minister President b:i.:i-
nen te koasen, weer b.\ hasr ouders wae teruggekeerd. In verban<5 net de
verwarriug die omtrent dit bericht is on ts Iraan., i;? rm besloten d^r be-
houvlens in zeer bj.js.ondere gevallen u'aarin concrete bedreigingen i<aa.r
voren konen, aoortr^tli jke informatics alleen Kuller. wordeU gegeven s.«n
0» 0. en V. en aan de Politie in wier gebisd de zaak speelt.
H.D beveelt nog aan vvanneer vragen nochten bestean omtrent de persoon v.-»-
de BVA aan wie de afd. C ietcs wil doorraelden, even contact tnet de. afd. "•
op te neissno

5 • Kamerovertre 5ir.̂ gn.

Gesproken 'vordt eve.'x over het overaie/vt deceinber 1970 en het ,jaa.ro-*.̂ r-
zicht. PH.MVD verzoekt de afdolingshoofdcr; ander;py.sl terzako van cir?
karaerovertredingen het nodige te doen en er vocre.j op toe te oien ut» fc O.r
interne afdelingscontrole betreffende het afiluiten good gosor: i edt.-.

60 Vliegtuigkapingen

N.a.v. een berioht Kfkorasti^ van de KLK~vertegonv/oordi;;er in -?u:"."yifi.ri>'; '•
binnen afzienbare tijd weer /liegtuigkapi.r^en kouden vorden ver.v'io;: '̂ , •''..
heeft H.D een telex aan .̂'szonden. Hst hierop ontvangun .•:;î \v.'arcl
bevatte een aantal gegevcms die- ens no 3 nist bekend v/aren. H.i) -al r>f-::;
bericht op de gebruikfili jh?. v-3 .;;;-c- in ir:t:rnc circulatie brer:.r;on.

8 januari 1971.



AUROl'A

NG op K-aandaE 11 jauuari l'r/1

AanwYzig: PH.BVD - H^B,- H.C - H.D - H.E - H.KEI3 - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Situatie op de Antillen

Vi*ijdagmiddag ontvingen wij een telex van de VNA, dat de Politic op de
Nederlandse Antillen in staking zou zijn gegaan. Verder werd hieromtrent
niei;is vcrnomen. Noch in radio noch in andere persberichten heeft bet be-
richt bevestiging gekregen.

2. Gemeenteraad Hengelo

In de Gemeentei'aad Hengelo ontstond wederom een kwestie over de BVD. Het
PAK-raadslid JStara heeft da burgeraeester Jhr. Mr. L.H.E. von Fi6«ruif,- gn~
vraagd welke werkzaamheden de I.D. van de Cenieentepolitie voor de BV1> ver-
richt. Dit blijkt ook uit een artikel betreffende de raadsvergadering in
net Dagblad voor het Oosten^dd. 6-l-19?lo Naar aanleiding daarvan soiht HK
vrijdag 8 januari tolefonisch coiilac;; met de CvP te Hen^elo. Dese
decide hem mede d.'.t aango/.ien msn wist Sat door de heer Stam een vraan in
de vermelde zin zou vorcien gesteld, hij de burgeraeester vooraf had ge.ndvi-
seerd daft.rop niet in te gaan en een beroep te doen op artikel 129, lid 2
van de Geaeentewet, dat de burgeraeester de bevoegdheid geeft inlichtruigeu
in de Raad orr.trent de Po±itie te weiereren, wanneer deze «tiijdig worden jrje-
acht mot het openbaar belang. De burgemeeeter die had toeg&r.^ga div advit-e;
te Kullen vclgea heeft dit uiteindelijjk niet gedaan. Hi.i heeft in de iiaad
gezegd de Minister van Binnenlandcc Zaken ae gestelde vraag wst do Politie
voor v.orkzaamht-den t.b.v. de BVD verricht in een brief te zullen voorj-egpii-'n.
De heer wilde dit bcdeu in zijn wekelijkso bespreking met do buvge-
meest.er ontreden en hem iii overwoging geven een brief aar. hst IIoofd v"ii de
BVD te schrijven. HK heeft hem kenbaar gemaakt dat dit evepais hei Bciiriiven
van. een brii-f aan de Minister niet aan to be^elon IP, aangeziei> dit vc>or f5e
bui-gomeewt^r- eeri pijnlijk resultaat >^1 opleveren dat hij aal \.orden ge«t-ten-
deerd op hptgf-en de Minister op 27-J-1968 over de verhouding BVJJ - Politic
heeft gezegd, hctgeen ook vorig jaai" in het raadsverslfig van de Geacsnte
Hengelo is v&stgelegd. Dat'.rirj. staat duidelijk dat de Korpsche* de we^kzaum-
heaen voor de BVD vcsrricht oij-ier vernntvjoordelijkheid vf<n de i>urgfcmeoi';er.
De hesr aal tr^ohtc-ii do burgerreo^tftr er cpniouw van te ove.vlwin;su
dc.t hij dient terug te ko:;.-en op zijn meiedeling over net echrn.jven VMH eo:j
brief aan de Minister do i, hij zich moot beroepen op artikel Iii9t lid 2 van
de Geraeentewet.

3. NATO-bijdrap;e

K.KEB herinnert de afdelinv;f<hoofden aan het door hem g?dane verzoek bijdrei-
gen t.b.v. de Ne.to gereed tj maker;.



AURORA

OCHTENDBESPREKirrg op wcenodag 13 januari 1971

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

Afwezig : H.BVD

1. Kwestie Hengelo (zie ook Aurora dd. 11-1-'71)

De burgemeester van Hengelo heeft verzocht i.v.m. de in de Gemeenteraad
gerezen kwestie, een gesprek met H.BVD te hebben. Een afspraak werd daar-
voor door HK gemaakt op 14 januari te 10.30 uur.

2. Ontwerp-KB

HK vertelt het e.e.a. over de dinsdag 12 januari gehouden vergadering van
de Commissie- , alwaar gesproken werd over het advies van de Baad van
State terzake van het ontwerp-KB. Door de Justitie-vertegenwoordigers werd
medegedeeld dat Minister Polak heeft kenbaar gemaakt geen haast aanwezig
te achten t.a.v. het nader rapport aan de Koningin n.a.v. het Raad van
State-advies.
Er heeft nog geen beraad tussen de ministers over het advies plaatsgevonden.
Het werd HK duidelijk dat de Secretaris-Generaal Algemene Zaken en
Admiraal geen enkele neiging hebben ora op grond van het advies de
Minister-President aan te bevelen terug te komen op zijn beslissing inzake
de overgang van de BID van Algemene Zaken naar Defensie. Bij Adniraal
was niet bekend dat de Kamercomrnissie op 16 december jl. aan Minister
Beernink ora overlegging van het advies van de Raad van State werd verzocht.
Mr.Kiet van Algemene Zaken zal een concept-nader rapport ga.an opstellen,
HK heeft duidelijk gemaakt dat dit rapport niet kan word or. afgemaakt voor-
dat Minister Beernink met de Commiesie voor de Inlichtiagen- en Veili^heids-
diensten overeenstemming heeft bereikt oratrent het KB-gedeelte handeleude
over de BVD.
Inmiddels is de heer bij K.B. van 30-1-1971 benoeird tot Koofd van de
BID in de rang van Directeur.

Van 2̂  tot 30 januari zal de heer , Hoofrl van da Benelux-desk in
Nederland vertoeven. Nader wordt geregeld wanneer hij de I/ienst zal bexoQ-
ken. Op 25 januari geeft de heer een cocktail r.a.v. 'iijn aanwezig-
heid.

k. CVIN

H.BVD zal niet aanwezig kunnen zijn in de CVIN-vergaderi.ng op 21 januari.
PH.BVD verzoekt namens hem aan H.B om deze vergadering bij te *onen.

5. Maatregelen Tsjechische regering t.a.v. emigranten

Gesproken wordt over het antv/oord van Minister-President De "Joug, optrf-de;id
al3 Minister van Buitenlandse Zaken a.i. op de vragen van het Tweeae Kamer-
lid de heer Goedhart betreffende de maatregelen van de Tsjecjische regering
t.a.v. emigranten<>

13-1-1971*



AURORA

OCHrtiNDBjSSPRJSKIHG op vrijdag 15 januari 1971

Aanwezig: H.BVD - H.B - CPO - H.I) - H.iS - H.KJ3B - H.TD -HK

Afwezig : PH.BVD

1.

Op 25 en 26 januari komen de heren en op bezoek, die bemoeienis
hebben met Chinese zaken bij . De opvang van het bezoek dat verband
houdt met de vestiging van een Chinese Vertecenwoordiging in Canada vindt
plaats door de afdelingen B en C.

2, Perscontacten

H.BVD had, samen met HK, op 13 januari jl. een verkennend gesprek met de heren
en van de Haagse Post i.v.ra. nun voornemen om een cover-story

over de 3VD te schrijven. Hierbij verzochten zij in het kader daarvan een
interview met ii.BVD te mogen hebben en ook gesprekken te kunnen voeren met
medewerkers van de Dienst om iets over de motivatie van hun werk te horen.
T.a.v. het interview heeft H.BVD gezegd dat hij dit niet zonder toesteraning van
de Minister kan doen. Op het andere verzoek is niet direct gereageerdo
Afgesproken is dat de heer een overzicht van punten voor het titelver-
haal zal voorleggen.
HK ẑ l dan medewerking verlenen om daaraan in gesprekken net hem nadere inhoud
te geven. Verwacht wordt dat dit een tijdrovende aangelegenheid zal worden«

HK werd 14 januari jl. opgebeld door de heer van De Volkskrant, die hew
vroeg of de Rus Popov, die deel uit maakt van de delegatie die een overeenkomKt
met Nederland - USSR komt tekeneu, dezelfde is die indertijd i.v.:n. de Golub-
affaire werd uitgewezen. HK heeft hem dit bevestigd en hem enige suniraiere aan-
vulleride informatie verstrekto
De Volkskrant had hierover een artikel hedenmorgen, ook de Telegraaf schenkt
er aandacht aan0

Verder had HK contact met de journalist van de Haagsche Courant. Deze
vroeg hem of het mogelijk was een brief ter beschikking te stellen aan de Tsje-
chische emigranten verzonden betr, hun verleende rechtsbijstand i.v.m. in
Tsjechoslowakije tegen hen gevoerde processen, i.v.m,, hun "illegale afwezigheiO
Door medewerking van CSO kon HK een dergelijke brief ter beschikking stellen.
Hij kon daarbij voegen een brief van het Tsjechische Rechtobijstandbureau,
waarin mededeling werd gedaan van de veroordeling van betrokkeneno Er werd
voor zorg gedragen dat in de publicatie in de Haagsche Courant op 1̂ -1 hior-
omtrent op de voorpagina generlei verwijzing naar de ontvanger van de bedoelde
brief werd opgenomen.
Ook verstrekte HK aan de heer enige gegevens over Popov en over een
ander lid van de Russische delegatie, t.w. de secretaris van de Schrijversbon«s

« ' '

Van de heer verkreeg HK enige voor de afdo C van belang zijnde gege-
vens omtrent het bezoek van de Russische delegatie, toWo het persbulletin van
de Russische anbassade en de mededeling dat van Kovosti bij de Kaagsche
Courant op bezoek was geweesto Deze had daarbij aangekondigd dat de delegatif
zou worden ontvangen door de voorzitter van de Tweede Kamer en door de burge-
meesters van Rotterdam en Amsterdame

- 2 -



- 2 -

H.BVD wijst erop dat wij in het algeraeen gesproken niet zelf in beweging
moeten komen om de pers bepaalde informatics te verstrekkeno Dit is vooral
het geval wanneer door bepaalde gegevens van onze kant andere overheidsauto-
riteiten in moeilijkheden kunnen worden gebrachto Wanneer wij tijdig op de
hoogte komen van het feit dat regerings- en andere autoriteiten het voornemen
hebben bepaalde Sowjet-delegaties of Sowjet-autoriteiten te ontvangen, kan het
nuttig zijn hen vooraf omtrent deze personen te informeren<»
Er bestaat geen bezwaar tegen de pers binnen het kader van wat mogelijk ver-
antwoord is informatics te verstrekken, wanneer zijzelf op bepaalde zaken zijn
gekomen, en dan bij ons navraag doen,
HK bevestigt dat deze gedragslijn door hem wordt gevolgdQ

3o Defensie Studie Centrum

Door de afdelingen werden vier candidaten voor twee intermitterende cursussen
voor dit jaar opgegeven. Bepaald wordt dat de heren van D en de heer Blom
van B zullen deelnemen« De aanmeldingen van de heren en
worden aangehouden voor volgende cursussen.

k. Kweatie Hengelp. (zie ook Aurora d.d. 13-1, punt 1)

H.BVD ontving gisteren, samen met HK, de burgemeester van Hengelo,
Jhr, Mr. L.M.E. van Fisenne0 Gezien de verwachting dat de burgemeester bij
een nadere beantwoording van de Raad weer uit het spoor zou kunnen geraken,
meent H.BVD dat het nodig is hem per brief te laten weten wat hij het beste
in de Raad naar vqren lean brengeno H.BVD zal dit aan de Minister voorstelleno
Van de S.G, Dr. vernam H.BVD dat de burgemeester hem heeft opgezocht
op de ambtenarentribune van de Kamer, alwaar de S.G. gisteren aanwezig was0
Aldaar heeft de heer von Fisenne de S.G. een omstandig verhaal gedaan over
zijn BVD-problemen in de Raad en het gesprek met H.BVD0
HK zal een nota voor de Minister opstellen«

5. Agenda H.BVD

Maandag 18-1 Gesprek met de Minister om 11,00 uur (o0a. jaarlijkse
T-machtiging)

DondJag 21-.1 P.G.-vergaderingo
Gebruikelijke verzoek aan de afdelingshoofden het nodige daarvoor
ter beschikking te stellen*

Vrijdag 22-1 Bijeenkomst Hoofden Beneluxdiensten in Luxemburg,,

19 mei a.s. Bijeenkomst diensten 7 West-Europese landen in londen over
recente ontwikkelingen geweld en terrorisme (de heer Blcra van B
vergezelt H.BVD)

15 januari 1971*



AURORA

OCHTENDBESPRSKING op__ .•nannd.Ag 1& januari 1971

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

Afwezig :

1.

2.

Volkstelling,

HK werd opgebeld door de wethbuder POLAK van Rotterdam, die binnenkort
als pro-figuur t.a.v. de volkstelling optreedt in de T.V.- uitzending
van de NOS "Kort Geding".
Hij wilde zich orienteren omtrent de bij hem opgekomen gedachte
H.BVD te verzoeken in dit programma op te treden ora duidelijk te
maken dat de BVD geen gegevens uit de volketelling krijgt en daar
overigens ook niet in geinteresseerd is.
HK heeft hem duidelijk gemaakt dat H.BVD op een dergolijk verzoek
niet zal ingaan.

18 januari 1971.



AUHORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 20 januari 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D , H.E - H.KEB - HK

Afwezig : H.TD

1. CPN

H.B vertelt enige bi jzonderheden over de *l6-1-'71 gehouden vergadering
vanhet p.b. van de CPN.

2. Particuliere recherchebureaus

H.D vestigt nog eens de aandacht op de activiteiten van de particuliere
recherchebureaux. Hij doet dit n.a.v. een rondschri jven van een dergelijk
bureau waarin dit zijn diensten aan het bedri jfsleven aanbiedt. De vraar;
komt op of er enige verhoogde activiteit van dergelijke bureaus zou zijn
i.v.ra. het op geringere schaal ter beschikking ste'llen aan het bedrijfs-
leven van gegevens door de ID*en en ons, Tevens of deze recherchebur«aus
zouden trachten bij de Politie c.q. de ID1 en via vroegere politiean'Vcenaren,
bij de bureaus werkzaam, gegevens te verkrijgen. H.B zal BVO vragen in
zijn contacten met de ID1 en hierop attent te zijn0

3» Jewish Defense League

PH.BVD vestigt de nandacht op een artikel in Der Spiegel betreffende de
nogal agressieve insbelling van deze Amerikaanse organioatie. Hij vraagt
zich af of d^jze ook in Nederland verbindin^sn he-eft en of hier soort-
gelijke activiteiten van Jooclse zijde v/orden verwacht. K.3 sal daaraan
aandacht ochenken.

'* •

De heer van de VARA t.v. vroeg HK of H.BVD genegen zou zijn
op te treden in e-en t.v. programma over de vo3hstellingt dat de signatuur

"̂  "pro-volkstelling" zou krijgen. HK heeft op de bekende wijze de boot af-
gehouden. De heer vroeg of hij eens voor een algemeen gesprek
bij HK mocht langskoraen. Een afspraak werd gemaakt voor donderdag
21 januari a.s.e
K/D Icreeg gioteren een telefo;iisch verzoek van de heer van de
Studentenvereniging Sanctue Virciliue uit Delft of ienand van de BVD
aanwezig kon zijn op feen 9 februari te houden bijeenkomst van een dis-
cussiegVoep, r<8ar over de BVD v,ordt gesproken,
H.BVD meent :lat- wi j ook geaien clc precedontwerking er niet op moeten in-
gaan. HK âl deze zaak afhandelen.

5. Ziiid-Molukkers

PH.BVD brongt nog even de vraag vaix Minister Beornink, die in zijn gosprek
maandag jl. met H.BVD naar voron kwasi, ter tafel of van Ambonnese zijde
nog agressieve daden te vef.vach'-. en zi.in0 Dit hnudt verband met de bij-
zondere beveiligir.gsmaatregelf:-;! iie t.&..v* miuiaters zijn getroffen en
die een zware wist>c-l op de Foliir-ie treklren.
Minister Polak roerde dit onclei'v^rp in. aija gesprek gisteren met H.BVD

Polak 00̂  aan. Hij heeft xts Minister"̂ r:v>xi]iEort fjoadviseerd e.e.a. nog even aan
te zien nu gisteren de uitapraak in hot Ambonnozen-proces is gevaJ.lea,
H.BVD heeft eraan toegevoegrl dat r.aar aijn gevoelen de potentiele dreiglny
van de kant van de Ambonnesien en oak bi jvoorbeeld van de zijde von d(;
Arabische terroriotcn nog goruime tijd aal voortfluren^ f
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6. Arabische terroristen.

De vraag komt op of er enige i.nschatting kan worden geraaakt van de
dreiging, die thans van het Arabische terrorisrae uitgaat. Na een kort
gesprek hierover vraagt H.BVD aan H.KEB een telex te zenden aan

, met het verzoek nun oordeel te
geven.

7. IPA (zie ook Aurora 18-1-71 punt 1).

H.BVD ontving van HE een notitie betr. de BVD- medewerkers die lid
zijn van deze organisatie en nog enige andere gegevens.
Deze zijn hem aanleiding om te bepalen dat terzake generlei maatregel
nodig is.

8. Parlementariers en Defenaie- gegevena Aurora 23-12-70.

H.BVD ontving de beslissing van de NATO-Council betr. het verzoek
van de Sec.Gen. van de VVEU om leden van de WEU Assemblee - eventueel
nadat hen een NATO-clearance is verleend - meer gerubriceerde gegevens
omtrent de NATO te verstrekken. De Council heeft beslist dat dit niet
gewenst is. Men wil vasthouden aan een regeling die sinds 1958 geldt.
HD was juist doende een brief aan de Minister van Biza over deze aan-
gelegenheid gereed te laten raaken. Het korat H.BVD voor dat deze brief
nu achterwege kan blijven. HD zal dit bezien, waarbij hij ruggespraak
zal houden met Buza i.v.m. het verzoek dat Mr.v.d.Stoel de Minister
van Buza heeft gedaan terzake het voor NATO-Secret clearance in aan-
merking brengen van bepaalde Nederlandse Parlementsleden.

9. Gesprek met Minister Polak.

In het kader van de voorlegging van de jaarlijkse T- machtiging had
H.BVD met Minister Polak een kort gesprek over de verdere voortgang
van de behandeling van de Wet betreffende Bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, de implicaties die deze wet voor de BVD t.a.v.
het afluisteren van andere dan telefoongesprekken zal hebben en om-
trent de stand van zaken betreffende het ontwerp- KB na het vernieti-
gende advies van de Kaad van State.

10. WINTEX.

HK vertelt het e.e.a. over de eerste bijeenkomst van de oefenrainister-
raad die hij gisteren middag in het gebouw van het Hoofdproductschap
Akkerbouw bijwoonde. Door de SG van Defensie, Dr. , werd
de vraag gesteld of t.a.v. de zaal waarin werd vergaderd beveiligings-
maatregelen tegen afluisteren waren genomen. Fungerend Minister Pre-
sident Mr. if SG Algemene Zaken, antwoordde dat de BVD vooraf
was gevraagd daaraan aandacht te schenken. Daarvan is niets bekend.
HK zal bij H.TD navraag doen.

20januari 1971



AURORA

OCHTBNDBESPREKING op vri.ldag 22 januari 1971*

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

Afwezig : H.BVD

1. Sabotage

N.a.v. het dagrapport van de afd. B van 22-1-1971 zegt H.E dat men bij
zijn afdeling bezig is met de vertaling van een in het Spaans gestelde
handleiding voor sabotage, afkomstig uit Cuba,

2, Joegoslavie

H.C meldt de ontvangst van een rapport ontvangen van een bedrijfsre-
latie betreffende activiteiten van de Joegoslavische militaire in-
lichtingendienst tegen Sow jet agent en,,

3o Bezoek aan Engeland

H.TD vertelt het e.e.a. over het bezoek dat hij dezer dagen aan Enge-
land brachto Er bestaan aldaar plannen tot vorming van een speciale
groep die zich bezig gaat houden met de verwerking van gegevens afkom-

I stig uit radio intelligence en uit andere bronuen.

jW Militair attach! Warschau

; H.D doet mededeling omtrent hetgeen in het informeel 'overleg met de
militaire diensten omtrent de situatie van de militair attache in
Warschau en diens medewerkers naar voren kwam.

5« Public relations

HK had gisterenmiddag een gesprek net de heer _ van de
VARA-t.v.. Hij maakte deze andermaal duidelijk dat H.BVD niet zal optre-
den in een VARA t.v.-programma over de volkstelling. Verder vertelde
de heer dat men in het kader van dit program het voornenen
had de doopceel van H.BVD te lichten. Dit om aan te tonen hoe gemakks-
lijk het in Nederland is om gegevens over personen bij elkaar te gar«n
in een tegenbetoog dat de volketelling helemaal niet zo'n gevaarlijkcv
zaak is. De heer had echter de indruk dat men .hier niet
aan toe zal komen.
De heer vertelde hem het e.e.a. over de interne organisa-
tie' van de VARA-t.v..

De heer vaii de studentenvereniging Sanctus Virgilius uit Delft
deelde HK telefonisch-mede, dat wij geen medewerking kunnen verlenea
aan een bijeenkomst van een discussiegroep waar over de BVD wordt ge-
sproken. Hetzelfde deed HK t.a.v. een soortgelijk verzoek van de
Studentenvereniging Thomas Morus (de heer ) uit Eindhoven. V/el
zond hij beide heren enig docuinentatiemateriaal toe. Afwijzend reageei--
de HK ook t.a.v. een verzoek van de Delftse Studentenvereniging
Civitas Studiosorum Reformatorum (de heer ) die een excureie
naar de BVD wilde maker* •

22-1-1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 25 januari 1971,

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B. - H.C. - P.HD - H.E. - H.KEB - TD/A - HK.

Afwezig :

1. Vormingscentra.

Via een persoonlijke relatie vernam HB, dat een zekere ,
behorende tot het vorraingscentrutn waarraee het Haagse Siemens be-
drijf de banden enige tijd terug heeft verbroken, in het kader
van zijn werk opmerkingen heeft gemaakt dat het parlementaire
syeteem waardeloos moet worden geacht.
Verder vernam HB dat deze in relatie zou staan met

, die vroeger behoorde tot het onderwijsfront van de
NSR.
H.BVD acht het van waarde dat ale wij feitelijke gegevens omtrent
e.e.a. kunnen verkrijgen hieromtrent aan de bevoegde autoriteiten
wordt gerapporteerd.

2. Oostduitse Handelsmissie.

HC meldt dat een medewerker van de Oostduitse Kundendienst, die
dit werk verricht in nauwe relatie met de Oostduitse Handelsmissie,
afgelopen donderdag/vrijdag naar West-Duitsland is afgereisd.
Hij was opgeroepen naar de DDR te komen, maar zal naar verwacht
wordt hieraan geen gevolg geven en in West-Duitsland blijven.

word geinformeerd.

3. PQ- vergadering.

H.BVD zal op 28 januari de'elnemen aan een buitengewone PG-vergader-
ring over de volkstelling. Hij verzoekt HB hem de nodige achter-
grondinformatie ter beschikking te stellen.
Met BV en P.HC wil H.BVD binnenkort een gesprek hebben over de
B/C- rapportage t.b.v. de PG- vergadering, die beter zou kunnen
worden afgestemd op wat H.BVD voor deze vergadering nodig heeft.

4. Special Committee.

H.BVD ontving de agenda voor een bijeenkomst van de Workinggroup
van 9 tot 11 maart. In verband met de aan de orde koraende onder-
werpen verzoekt hij H.B. zich te laten vergezellen door P.HC.

5. CID- Suriname.

H.BVD ontving van de Minister van Juetitie Mr. ADHIN, de ontwerp-
Landsverordening en het ontwerp- Landsbesluit betr. de CID, die
wij al eerder van de MID en van ons Ministerie van Justitie hadden
ontvangen. Minister ADHIN deelde mede dat de ontwerp- Landsvcr-
ordening over 1 maand in de Steten van Suriname wordt behandeld.

-2-



H.BVD ontving een verzoek van het Hoofd van de Zweedse Politie,
de heer , om in de week van 29 maart een bezoek aan de
Dienst te mogen brengen. De heer wordt vergezeld door het
Hoofd van de Zweedse Security Service, de heer .

7. Automatisering.

Op 26 maart te 10.00 uur vindt in one gebouw een vervolggesprek
plaats met de IBM over de automatisering.

8. Benelux.

Op de vrijdag j.l. in Luxemburg gehouden bijeenkomst van de
Hoofden van de drie Benelux-diensten, werd voornamelijk gesproken
over het beveiligingsbureau van de Europese Gemeenschappen.
Op verzoek van de heer heeft H.BVD toegezegd dat in de
toekotnst bij de rapportage over epionage-gevallen ook kranten-
knipsels zullen worden gevoegd. Men zal dan daardoor een inzicht
kunnen krijgen hoe een dergelijke zaak in de publiciteit is
aangekomen en wat in de openbaarheid is getreden.

9. Agenda H.BVD.

I woe. 2? januari bezoek aan MP.

do . 28 januari Minister BARKER.

25-1-1971,



/
AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2? Jan. 1971.

Aanw.: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - TD/A - K/D.

Afw. : HK.

1. OoBtduitse Handelsmissie. (pt. 2 Aurora van 25 Jan. j.l.)

Geconstateerd wordt dat diverse persorganen aandacht besteden
aan de verdwijning van Ir.HaRING.
HC deelt mede dat tot dusver geen berichten werden ontvangen
omtrent de huidige verblijfplaats van betrokkene en zijn echt-
genote.

2. Bureau NATO- Security.

HD vernam dat na de selectie van de 21 gegadigden voor de func-
tie van Security- Education - Officer er thans nog 5 serieuze
candidaten over zijn. De heer heeft due een goede kans,
maar er is wel concurrentie. Te verwachten is dat hij binnen
twee weken zal worden opgeroepen.

3. Antecedentenonderzoeken bedrij'ven.

HD heeft gisteren op een bijeenkomst van de "vieclub" nog eens
gewezen op de noodzaak het aantal antecedentenonderzoeken te
beperken. De naar voren gekomen suggestie door een commissie te
laten bepalen welke functies nu ale "vertrouwensfuncties" kunnen
worden beschouwd, is door hem van de hand gewezen.

4. Stagiaires.

HD deelt mede dat bij de huidige bezetting van de secties de
uitvoering van het programma voor de Stagiaires, voor wat be-
treft de Afdeling D, in het gedrang komt. HD zal met PH.BVD
overleg plegen hoe dit opgelost kan worden.

5» Instructies volkstelling.

Naar aanleiding van een vraag van TD/A deelt H.BVD mede, dat
de interne instructie voor het personeel over de wijze waarop
bepaalde vragen in het volkstellingsformulier beantwoord dienen
te worden, gereed is en spoedig gedistribueerd zal worden.

6. Adviescommissie inzake de veiligheidaonderzoeken.

H.BVD doet enige mededelingen betreffende de gisteren door hem
bijgewoonde installatie van de Adviescommissie. Het antwoord
van de voorzitter, Prof. , op de installatierede
van de Minister bevatte diverse merkwaardige punten. Zo bleek
hij bijvoorbeeld de bronbescherming maar een hachelijke zaak te
vinden. H.BVD meent dat het nuttig zou zijn wanneer bij het
eerste geval dat de commissie ter behandeling krijgt de syste-
matiek en de functionnering van het veiligheidsonderzoek nog
eens uiteengezet zouden kunnen worden.

-2-
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HD merkte op dat er op het ogenblik bij Economische Zaken een
afwijzingsgeval epeelt dat waarschijnlijk voor de Adviescommissie
zal worden gebracht. >
H.BVD verzoekt HD aan deze zaak, die dan het eerste geval zal wor-
den, met het oog op de behandeling door de commissie, in overleg
met het Kabinet bijzondere aandacht te besteden.

27.1.1971.



AURORA

OCHTSNDBESPREKING op vrijdag 29 januari 1971.

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

Afwezig : —

1.

HoB vertelt het e.e.a. over het bezoek van de twee -mede-
werkers dezer dagen, dat hij zeer geslaagd acht.

2. Belangstelling voor BVD-gebouw

H.C meldt dat de heer van de afd. C. gisterenmiddag vaststelde
dat de medewerker van de Tsjechische ambaseade zich in sijn
wagen gezeten ophield tegenover de uitgang van ons gebouw aan de zijde
van de Puist en in zijn wagen zittende notities maakte.

staat bekend als een pro-Dubcek-figuur. Er wordt van gedachten
gewisseld over de vraag wat hem bewoog zich bij het gebouw duidelijk
kenbaar voor derden, in een wagen met een CD-nuramer op te houden0

3. P«G.-vergadering over de volkstelling

H.BVD was 28-1 aanwezig in de meer dan drie uur durende P.G.-verga-
dering waarin over de volkstelling werd gesproken. Aanwezig was ook
de nieuw benoetnde F.G. Mr. , alsmede de heer van het
C.B.S., Mr, en enige medewerkers van Justitiee Voorts de hoofden
van de Rijksrecherche in de ressorten van de verschillende P.G.'s.
De heer (C.B.S.) gaf een nogal sorabere uiteenzetting over de
activiteiten tegen de volkstelling gericht, die door hem worden ver-
wacht. Deze kwam erop neer dat hij vreest dat aan het welslagen van
de volkstelling ernstige schade zal worden toegebracht.
H.BVD had de indruk dat, gezien het feit dat hij zich zeer sterk
heeft beziggehouden met o.a. het ComitS van Waakzaamheid, hij de situa-
tie niet juist inschat* Aan de hand van het materiaal door de afd. B
ter beschikking gesteld, heeft H.BVD erop gewezen dat de kring van
werkelijke activisten gering is en dat de vraag open blijft of de
bevolking in grotere getale bereid is hun aanbevelingen te volgen.
De vergadering achtte het gewenst op korte termijn, zoveel als dit
mogelijk is, gegevens bijeen te brengen omtrent de te verwachteu ac-
tiviteiten waarmee de volkstelling afbreuk kan worden gedaan*
De gedachte kwam op om hiervoor de medewerking van de ID1en van Rijks-
en Gemeentepolitie in te roepen. De Commissaris van R.P., de hesr

, wees erop dat dan de inlichtingen op een centraal punt dienen
te worden bijeengebracht. Op suggestie van H.BVD zal hij daarmee worden
belast.
Aan H.B wordt verzocht via BOP ervoor zorg te dragen dat de ID'eii
hieromtrent worden ingelicht, opdat zij weten waarom het gaat ale aij
van de kant van de rijksrecherche worden benaderd om medewerking te
verlenen. Het ligt nl. in de bedoeling om de medewerkers van de in-
lichtingendiensten per ressort van aen P.G. onder auspicien van het
hoofd van de rijksrecherche aldaar bijeen te dosn komen,

- 2 -
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Hoewel H.BVD niet gaarne ziet dat rechtstreekse relaties gelegd worden
tussen de rijksrecherche en de ID'en van de Politic, heeft hij zich,
gezien het belang van de onderhavige zaak, daartegen niet willen ver-
zettena
Afgesproken is voorts, dat de heer nauw contact met ons, t.w.
met de heer Blom van de afd. B, zal onderhouden. Hij is voorts uitge-
nodigd voor de ID-vergaderingen op 23 en 25 februari a.s., alwaar
H.BVD de gegevens, verzameld i.v.m. de volkstelling, ook aan de orde
wil stellen. Zoals bekend vindt de volkstelling enige dagen daarna
plaats.
In een volgende vergadering van de P.G.'s op 11 februari a.s., waarvoor
H.BVD eveneens werd uitgenodigd, zal worden ingegaan op de vraag v/elke
vervolgingsmaatregelen mogelijk zijn t.a.v. degenen die weigeren aan
de telling mede te werken of die deze willen saboteren.

4. Oefening WINTEX

HK vertelt het e.e.a. over zijn belevenissen tijdens de WINTEX-
Ministerraad van woensdag 27-1-'71o

5. Perscontacten (zie ook AURORA d.d. 2?-1t pt. 1)

HK meldt dat hij n.a.v. de publiciteit over de verdwijning van
Ire Haring werd opgebeld door de heren (Telegraaf),

(Haagsche Courant) en (Volkekrant)•

6. Bezoek aan Minister Bakker

Tijdens zijn bezoek aan Minister Bakker op 28-1, lichtte H.BVD deze
in omtrent het Surinaams Bevrijdingsfront en de heer . Hij ver-
zoekt H.B deze inforn&ie in samengevatte vorm via het Kabinet van de
Qevolmachtigd Minister naar Suriname te zenden, opdat deze Minister
Bakker ter beschikking staat, wanneer hij voor zijn bezoek aan Suriname
op 18-2 a.s. aankomt.

29-1-1971.



AURORA

OCHTENDBSSPHHKING op raaanda.c; 1 februari 1971.

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

Afwezig :

1. CVIN.

H.B. zal de e.v. vergadering van het CVIN op 25-2-71 biv,vonen,
aangeaien H.BVD dan vanwege de ID- vergadering en het afscheid
van C.v.P. in Rotterdam verhinderd is.

2. Sowjet- activiteiten in Canberra.

H.E. ontving een brief van de heer (BuZa), waarbij ge-
voegd een notitie, afkomstig van de llederlar.dse Anibassade in
Canberra omtrent de pogingen van een Sowjet- diplomaat ora gegevene
betr. uit Mexico gewezen Amerikanen te verkrijgen van een
Mexicaanse diplomaat.

3-

Deze week vindt op bescheiden schaal (in de kamer van H.BVD) het
afscheid plaats van de - medewerketer .
Haar opvolgster wordt hierbij mede uitgenodigd.

5. Mr.QEERTSEMA.

Mr. GEERTSEMA wendde zich op 27-1-71 tot HK met het telefonisch
verzoek om inforrnatie over een paraflet dat hij had ontvangen van
een zekere , die zich

Micro- pure.
In dit pamflet werden dreigenenten aaa politici geuit. HK aoac.
dit pamflet aan BV, met verzoek hem mede te delen wat hierover
worden bericht.
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 3 f ebruari 1971

Aanwezig: H.BVD - PHcBVD - H.B - H.C - H.D - H.E - R.KEB - H.TD - HK

Afwezig : —-—

1. Publiciteit over de DST

Ter sprake komt de ook in Nederlandse couranten (Amersfoortse Courant, Haagsche
Courant en Volkskrant) ontstane publiciteit naar aanleiding van het optrecen
voor de Franse t.v. van de Directeur- Generaal van de DST, de heer Jean Rochet.
In verband met onze eigen contacten met de publiciteitsmedia acht H.BVD het van
waarde dat wij nadere informaties over deze zaak krijgen.

2, Variabele werktijden

H.B vestigt de aandacht op een publicatie in De Volkskrant in verband met de
invoering van variabele werktijden bij het Shell-laboratorium te Amsterdam. De
vraag komt op of dit ook voor ons iets kan zijn.
H.BVD brengt enige bedenkingen naar voren, t.w. de grote onderlinge afhankelijk-
heid van secties en afdelingen in de Dienst, problemen ten aanzien van de
security, o.m. hoe de verantwoordelijkheid voor de afsluitingscoatrcle korct te
liggen en voorts de noodzaak tot een rigoureuze controle waarvoor een kloksys-
teem noodzakelijk is. Verder wijst hij erop dat dit een aangelegenheid is die
in de Commissie van Overleg zou dienen te worden behandeld, gesteld dat de
ambtenarendelegatie er behoefte aan heeft dit punt ter tafel te trengen.

5« Vormingscentra (zie ook Aurora dd. 25-l-1971| punt 1)

H.B vestigt de aandacht op de vragen die door de heer Vonhoff en de heer Riet-
kerk zijn gesteld aan Minister Roolvink en Staatssecretaris Grosheide naar aan-
leiding van een uitspraak van Drs. , Adjunct-Directeur van het Natio~
naal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd.-Een van de vragen is of door de vormings-
centra de grens tussen vorming en indoctrinatie in neo-Marxistische ain niet
wordt overschreden. H.BVD herhaalt zijn verzoek aan H.B otn als dit mogelijk is
gegevens over deze vormingscentra bijeen te garen en de bevoegde autonteiten
daaromtrent te informeren.

k». Arbeidsonrust

Ter sprake komt de sUeepbootstaking in Rotterdam naar aanleiding van bet feit
dat de gisteren tussen werkgevers en de NVV-Bond gevonden oplossing door het
personeel niet werd geaccepteerd. H.BVD spreekt de verwachting uit dat wij in
de komende tijd geaien de sociaal-economische situatie en de loonraaatregel van
de regering op grotere schaal met arbeidsonrust te maken kunnen krijgen.
PH.BVD doet de suggestie de betrokken ID1en in een speciale bijeenkomst hiarop
te attenderen. H.BVD wil de kwestie in oerste inctantie tar sprake brengen op
de eerstkomende ID-vergaderingen op 23 en 25 februari a.s..

5. Relatie BVD - Douane

H.D meldt dat nog geen enkele voortgang kan wnrden geconstateerd in het op zich
nemen door de Douane van werkzaamheden voor de BVD, waartoe de Douane gehoud^n
is, aangezien zij als verbinding zijn aan:.;ewezen. Br zijn nu weer moeiiijkhederi
gerezen i.v.m. de veiligheidsonderzoeken die t.a.v. het douane-personeel, <lai'-
werkzaamheden te onzen behoeve gaat verrichten, dienen te worden inp:er.tei<i«

— 2. ~



- 2 -

H.BVD brengt in herinnerin^ dat hl;j in een vroeger stadium al heeft kenbaar
gemaakt dat het wellicht nuttig wac dab hi.j de kwestie zou beepreken net da
heer of met de Secretaris-'leneraal van Fiaancien, .
Wellicht dat nu het tijdstip is aan^ebroken om dit te doen. H.D aal de kwestie
nader ter sprake brengen in de wekeiijkse bespreking met PH.BVD op k februaric

6. NATO-beveiliging

H.D vertelt het e.e.a. over het gesprek dat hij had met de heer ,
verantwoordeli jk voor de beveiliging van het Belgische Ministerie van Buiten-
landse Zaken, die tevens de centrale figuur is ten aanzien.van veiligheids-
onderzoeken in Belgie ingesteld met betrekking tot personeel, werkzaara bij
NATO-organen. Deze heeft niet de beschikking'over een eigen onderzoekapparaat,

8. Belatie met de BID

H.BVD kreeg gisteren bezoek van het nieuw benoemde Hoofd BID de heer ,
die in zijn nieuwe functie zijn opwachting bij H.BVB kwam maken* Uit dit ge-
sprek kreeg H.BVD de indruk dat het de bedoeling van de heer is te si'rc-
ven naar een goede samenwerking met onze Dienst. Hij vraagt de afdelingshp&fd.?;
hunnerzijds ten aanzien van de BID die een nieuwe faee in zijn bestaan is ingr-
gaan een positieve en oooperatieve houding in te nemen. Het ligt in de bedoe-
ling dat de heer de daarvoor in aanmerking komende ID1 en gaat. infor-
meren over de nieuwe eituatie van de BID. De heer wenst dat dit gebeurt
in overleg met KCP. Het ligt ook in de bedoeling dat in de toekom&t ten aan-
zien van het contact onderhouden met de politic door de BID met one overleg
wordt gepleegd.
Gesproken werd nog over de vraag of het nuttig is dat de BID gebruik biijft
maken van een medewerkster bij het Ministerie van Justitie, die daar gegevens
verkrijgt omtrent visumverstrekkingen. H.BVD heeft de heer aanbevolen
daarover te spreken met H.C en KJA. Tenslotte werd door de heer de aan-
dacht gevestigd op de vroegere medewerker van de BID, de heer , in
verband met een reis van betrokkene naar een communistisch land.

3-3-1971.



AURORA======

OCHTSNDBgSPRSKING op vrijdag 5 februari 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK
Afwessig : — -

1.

2. Commllasie Beveiliging Burgerluchtvaart«

Een sub-eomnissie heeft een rapport betreffende do situatie van de
veiligheid van de luchthaven Schiphol opgesteld. HO zal dit ter lezing
aan H.BVD voorleggen.

3» Nocterlandse Ambassade in Praag«

HE voerde oen gesprek met de medewerker van de ambassade, de heer
. £r zijn moeilijkheden met de Tsjechische autoriteiten ontataan in

verband met een opknapbeurt die men de ironing van de ambassadeur vrilde
Revsn. De Tcjechische autoriteiten willen Nederlandse vaklieden daar-
voor niet toelaten.

Ilet procss togen de vroeger<? medewerker van de Nederlandse ambassado,
de heer , zaX biixnan af'zionbare tijd en naar verwacht wordt iii hat
oper.baar piaatsviaden,

-̂ Het V

HK had gict*ren een gesprek met de dirocteur van Hat Vaderland, de heer
* Met hea werd van gedachten gewisseld over de ontwikkeling

in de atudentenbe'/e^ing. Op de person van Het Vaderland wordt nl. het
blad "Student" gedrukt. De heer maakte zich nogal zorgen over
de invoering van het redactie-atatuut dat door de Nederlandse Voreni-
ging voor Journalist en is aanbevolen.

Veiligheidsincidenten m«b.t. de Dienst»

PH.BVD deelt mede dat bepaald is dat de BVA op zal treden als centrale
figuur bij meldingsn die betrekking hebben op mogelijke veiligheids-
incidenten waarbij medewerkers van de Dienst kunnen aijn betrokken,
Hij aal de centrale administrate van voorvallen in dit verband van .bs-
lang voeren.
Do afdelingshoofdcn wordt gevraagd gevallen die in het verleden hebben
gecpeeld en die de BVA mogelijk niet bekend zijn, alonog cud?r zijn
aandacht te brengen.

5 fabruari 1971.



AURORA

OCHTENDBESPRYKING op maandaff 8 februari 1971

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

Afwezig :

1. Arabiach terrorisme

H.B brengt een radiobericht van hedenmorgea ter sprake betreffende beperkin-
gen in het post- en telegraafverkeer in West-Duitsland, verband houdende in?t
nieuwe van Arabische zijde te verwachten terroristiscfce acties. Wij hebben
hieromtrent zaterdag een bericht van ontvangen. PH.BVD heeft hier--
omtrent H.C en H.B en dhr. van Buitenlandee Zaken ingelicht.
Dhr. zou het bericht ter kennis brengen van de polltie.
Naar aanleiding hiervan herinnert H.BVD aan een enigszins andere opstellirg
van dhr. toen deze chef DKP was. Deze stelde er toen pri.js op de
politic zelf te inforraeren. Hij vraagt H.D contact met de huidig« chef DKPt
de heer , op te nemet on zich van de huidig-.? gedrags-
lijn van Buitenlandee Zaken te vergewissen.

2. Oostduitse inlichtingendienst

Van ontving H.C een mededeling dat het tot het gebruik van de
Oostduitse inlichtingendienst behoort agenten die t.b.v. deze dienrst in het
Westen opereren na terugkeer van een ontmoeting enige dagen oniler controlo
te houden met de bedoeling ora zo raogelijk vast te stellen of sij in rel&tie
net een Westelijke inlichtingen- of veiligheidsdienst ste&n,

5. VNA

H;BVD ontving een brief van de heer , waarin deze gena.g maakt
van de situatie van de telexverbindingen van de VNA en enige and are 2.aken
aanroert.
Het gedeelte betreffende de telexverbinding wordt aan H.TD ter beechikkin^,
gesteld met verzoek een antwoord te concipieren, de rest van de brief is
van belang voor de afdeling B.

8-2-1971.



AURORA

OCHTSNDBESPRSKING op woensdag 10 februari 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - P.HE - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1* Relatie met DKP - Buitenlandse Zaken (zie Aurora 8.2.'71 punt 1)

HD heeft contact gehad met de Chef DKP (Buitenlandse Zaken), de heer
. Deze verzocht hem dezelfde gedragslijn te volgen

als die gold toen de heer chef DKP was, dus directe informatie van
Kabinet en Protocol. Van de zijde van Buitenlandse Zaken zal dan zorggedra-
gen worden voor het informeren van de Politic.

2.

Kaaerovertredingen

H.BVD vraagt de aandacht van de betrokken afdelingshoofden voor de lijst van
kamerovertredingen over januari.

Sphoolreizen van kinderen van BVD-medewerkers

HE heeft met H.BVD'gesproken over het feit dat zijn zoon deelnam aan een
schoolreis naar West-Berlijn, in het kader waarvan ook een bezoek aan Oost-
Berlijn aan de orde kwam. H.BVD meent dat algemeen gesproken tegen deelne-
ming aan dergelijke reizen uit dienstoogpunt bezien geen bezwaar behoeft te
bestaan, gesteld dat de reis plaatsvindt onder behoorlijk toezicht. Hij ver-
zoekt HD hierover met de BVA te spreken. Het is wel wenselijk dat de BVA,
wanneer soortgelijke gevallen ter kennis komen van de Dienst, daarover wordt
geinformeerd.

In het begin van de volgende week komt de nieuwe chef liaison Europa van
, de heer , die in Londen is gestationeerd, op bezoek bij

H.BVD.

6» Koninklijke Marechaussee

De heer kwam aan H.BVD voorstellen de heer ( &ls
opvolger van de heer .

7. Jewish Defense Agency

HK vestigt de aandacht op een radiobericht in de VARA-nieuwsrubriek "Din̂ e
van de dag" van hedenmorgen, waarin sprake wae van de oprichting van ee/i
joodse verdedigingsorgaaisatie, waarmee de vroegere Telegraaf-journalist
Hans Knoop te maken heeft*

- 2 -



AURORA

8. Yolkstelling
t

Gesproken wordt over de VARA - TV.uitzending over de volkstelling dinsdag-
avond. Door prof. Thoenes, hoogleraar in de sociologie in Utrecht, werd een
denigrerende opmerking over de BVD gemaakt.

H.BVD wil nog bezien of hot gewenst is
prof* Thoenes naar aanleiding van zijn uitlating om een verklaring te vra-
gen.

11 februari 1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 12 februari 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.B . H.KEB - H.TD - K/D

Afwezig : HK

1. Beveiliging gasvoorziening

Naar aanleiding van het bericht opgenonen in het B-dagrapport van 12-2-1971
betreffende een eventuele actie tegen een centrum van de gasvoorziening in
Oost-Groningen, merkt H.D op dat het als gevolg van de openheid bij de
Gasunie niet moeilijk is on vast te stellen waar zich de vitale punten bevin-
den. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat de Partij zich achter een actie ter
onderbreking van de gasvoorziening zal stellen. H.BVD verzoekt H.D de moge-
lijkheid van bezettingsacties in een volgend gesprek met de Gasunie eens ter-
loops ter sprake te brengen.

2. Volkatelling

H.BVD woonde op 11 februari een bijeenkomst van de procureurs-generaal bij
die ook ditmaal aan de moeilijkheden rondom de a.s. volkstelling was gewijd.
Hoofdzakelijk werd gesproken over de strafsanctie die op onregelmatigheden is
gesteld. De gemeentebesturen zullen hierop worden geattendeerd en waar nodig
zullen ook de tellers gewaarschuwd worden op het risico dat zij lopen wanneer
zij van hun functie misbruik makea. Het besprokene was niet van direct belang
voor ons werk.

•v.

3« Bespreking met Minister Beernink

H.BVD deelt mede dat hij op 1? februari a.s. een gesprek met de Minister zal
hebben en verzoekt eventuele voor bespreking in aanmerking komende onderwerpeu
uiterlijk maandagmorgen onder zijn aandacht te brengen*

12-2-1971.



aurora

OCHTENDBESPREKING op maandag 15 februari 1971

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

Afwezig : -——

1». Veiligheidsonderzoek

H.D maakt melding van de uitkomst van een veiligheidsonderzoek ten aanzien
van een bode bij Economische Zaken. Een aanvullend £ IX.onderzoek versehaft*
waardevolle additionele informatie. De vraag komt op of, waar betrokkene al
is aangesteld en dit niet voor een terraijn van drie maanden, de Beschikkiug
Antecedentenonderzoeken in dit geval wel van toepassing is* H.D zal dit
nagaan.

2. PTT

H.TD bracht een bezoek aan de opvolger van de overleden heer ,
de heer , die Hoofddirecteur Telefonie en Radio is. De heer
bleek weinig van de Dienst af te weten.

3« Bezoek aan Minister-President

A.s. woensdag brengt H.BVD een kort bezoek aan de Minister-President.
Wanneer de afdelingshoofden nog punten voor bespreking hebben, verzoekt hij
deze onder zijn aandacht te brengen.

15-2-1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 17 februarl 1971

Aanwezig: H.BVD - PR.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E . H.KEB - H.TD - HK

Afwezig r ——

1.
H.B en H.C voerden gesprekken met een >-deskundige voor Chinese zaken,
die interessante mededelingen deed omtrent een Chinees, die na naar de Russen
te zijn overgelopen, uiteindelijk kans heeft gezien zich onder de hoede van
de Engelsen te plaatsen.

2, Veiligheidsonderzoeken (zie ook Aurora dd. 15-2-1971, punt 1)

Nader is gebleken dat de bode bij Economische Zaken voor onbepaalde tijd op
arbeidscontract is aangesteld.
Wat dit voor gevolgen heeft voor zijn rechtspositie en voor de mogelijke toe-
passing van de Beschikking Antecedentenonderzoeken wordt bekeken.

H.E rnaakt melding van het feit dat een zekere mej. , die gesollici-
teerd heeft naar een secretaresse-functie bij het NAVC-hoofdkwartier en ten
aanzien van wie aan Buitenlandse Zaken moest worder' ar.nbevolen geen clearance
af te geven, zich tot de Dienst heeft gewend met het verzoek om over deze zaak
te mogen spreken. E IX/0 zal haar hedenmorgen ontvangen.

3. Chileenae bankbiljetten

Gesproken wordt over het vermelde in het dagrapport van de afdeling C dd.
16-2-1971, punt 7* H.C laat een nader onderzoek naar de instel-
len. Nu reeds is bekend geworden dat een aantal zeer merkwaardige figuren
daarvan deel uitmaken.

*• Helatie Politie - BVD

HK had een gesprek met de CvP Alkmaar, de heer . Door een
Alkmaars Gemeenteraadslid van de eenmansfractie PSP - PPR zijn schriftelijke
vragen gesteld omtrent de relatie Politie - BVD. Deze zullen voor de begro-
tingsbehandeling in een openbare comaissie-vergadering volgende week dinsdag
moeten zijn beantwoord.
HK gaf advies aan de heer t.a.v. de beantwoording van de schrifte-
lijke vragen.
De heer heeft hierover heden een gesprek met de burgemeester,
Drs. De Wit. Hij zal ons informeren omtrent de uiteindelijk gegeven antwoorden.

5. Situatie afdeling D

H.D maakt melding van de door ziekte van medewerkers, o.a. van de seetiechef
DPO, ontstane moeilijke situatie in zijn afdeling.

17-2-1971.



AURORA

OCHTENDBSSPREKING op vrijdag 19 februari 1971*

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

Afwezig s ——

1, KQB-aan wi J z ing

Qesproken wordt over een radiobericht van hedenraorgen betreffende een
artikel in de Prawda van de KGB-Generaal Tsigun, waarin Sowjet-Russische
geleerden de aanwijzing krijgen bij wetenschappelijke uitwisseling
geen gegevens ter beschikking te stellen die nog niet op een of andere
wijze zijn gepubliceerd. H.BVD acht het van waarde de tekst van dit
Prawda-artikel ter beschikking te krijgen*

2. Veiligheidadienst Koninklijk Huis

H.BVD deelt fflede woensdag 17-2 het hoofd van deze dienst, de heer ,
te hebben ontvangen in aanwezigheid van diens opvolger, de heer

van de Rijkspolitie* De heer zal zijn functie birjien-
kort neerleggen. De heer , die oorapronkelijk als zijn opvolger
was aangewezen,ie i.v.ra. persoonlijke onstandigheden overgeplaatst naar
de Rechercheschool*

3« ID-vergadering

Dinsdag 23-2 wordt een ID-vergadering gehouden. Hierbij zal voor het
laatst de C.v.G.P. uit Rotterdam aanwezig zijn* Voor belangstel-
lenden bestaat de gelegenheid om te ca* 12*30 uur in de werkkaraer van
H.BVD van hem afscheid te nemen*

HK deelt mede dat Justitie en Algemene Zaken hebben kenbaar genaakt geen
bezwaar te hebben tegen het onzerzijds voorgestelde art* 1,2 en de
gewijzigde tekst van het gedeelte van het K.B. handelenda over de 3VD.
Op aanbeveling van Minister Beernink, die op 15-2 oratrent de stand van
zaken t.a.v. het K.B. werd ingelicht, was de gewijzigde tekst aan de
beide andere departementen voorgelegd* Het ligt in de bedoeling van
H.BVD de Minister, in het gesprek dat a.s* maandag 22-2 plaatevindt,
aan te bevelen de stukken nu naar de Kamercommissie te zenden en deze
om een gesprek te verzoeken0

19-2-1971.
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op woenadag 2k februari 1971*

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B. - E.G. - H.D. - H.E. - H.TD. - H.KEB - HK.

Afwezig :

1. Veiligheidsonderaoeken (zie Aurora 17-2-71, pt.2).

HP maakt melding van het verder verloop van de zaak Tan
de bode bij Economieche Zaken,die tegenover de pereoneels-
chef van dit departement heeft toegegeven lid van de CPN
te zijn geweest.
HD heeft een gesprek gevoerd met mej. .Zij toon-
de wel enig begrip voor het feit dat zij, gezien haar
karakterstructuur, niet voor een clearance in aanmerking
kwam.

2. I.P.- vergadering.

De gisteren gehouden I.D.-vergadering viadt H.BVD goed ge-
slaagd. Er was een ruioe opkomst. De indruk van de aanwe-
zige politiefunctionarissen was, dat het verzet tegen de
volkstelling aaterieel niet zoveel voorstelt. Zij ver-
wachten een gering percentage weigeringen. De door BFA
gehouden inleiding gaf aanleiding tot een opgewekte dis-
cussie. De beer aanbevolen zijn inleiding wat
beter op het gezelschap te richten.

3. Gesprek met de Minister (sie Aurora 17-2-72, pt.tf).

H.BVD vertelt e.e.a. over het gesprek met de Minister
van maandag 22-2-71* De Minister gaat nu het nodige doen
on de zaak van het K.B., t.w. de door ons voorgestelde
wijzigingen, aan de Kamercommissie voor te leggen.
De S.G. had een opmerking over het interne bulletin en
de verepreiding daarvan buiten de dienet.
De Minister sprak over het a.a. staatebezoek van de
G.G. van Canada en over het privebezoek van keizer Hiro-
hito. Het laatste bezoek is ook al in de pers aangekon-
digd en gaf al aanleiding tot geluiden van verontruste
Eensen, ook in de T.V.

k, Cursus in Amerika.

Nader werd van vernomen dat de eerste cureus
waaraan 5 aedewerkers zullen deelnemen, op een later
tijdetip kan plaatsvinden dan werd verwacht. HB en EC
maken gewag van de tnoeilijkheden die hierdoor i.v.ui. de
verlofperiode ontstaan. H.BVD aieent dat als deze onover-
konelijk zijn, de cursusaanvang raaar meet worden verschoven
naar het najaar. Hopelijk kan dan in het volgend voorjaar
de 2de groep aan de cursus deelnemen.

24-2-1971.



AURORA

OCHTaND3SSPH3KING op vri.ldag 26 februari 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - PHC - ED - HE - fl.KBB - H.TD - HK
Afwezig : —

1. Vri.Hating Willem Ruyscn.

Gesproken.wordt over een persbericht waarin melding wordt gemaakt
van de vrijlating van de door de Israelieche Justitie tot 5 jaar
gevangenisstraf veroordeelde Willem Ruysch.
HK kreeg gisterenavond van de heer van het Algemeen Dagblad
telefonisch het verzoek of wij nog aanvullende informatie ter be-
schikking hebben. Hij heeft hem gezegd dit.te sullen bezien.

2.

H.TD maakt melding van het bezoek van een technische medewerker van
en een andere medewerker, die komon spreken over fotogra-

fische aangelegenheden. HK beveelt aan omtrent dergelijk bezoek ook
de betrokken afdeling van tevoren in te lichten, waarmede H.BVD in-
stern t.

Van ontving H.KEB een bericht uit de pers betreffende een
zekere Frans Webert aangeduid als een ambtenaar van een Nederlands
Ministerie, die door de Hongaarse inlichtingendienst onder druk zou
zijn gezet. Dit bericht is afkomstig uit het '.Vestduitse blad "Christ
und Welt". Aangezien de etad Hannover in het bericht werd genoemd,
acht H.BVD het niet uitgesloten dat betrokkene verbonden is aan een
Niedersachsisch.ee in plaats van een Niederlandisches Ministerium.
P.HC zal aan deze zaak aandacht schenken.

**• I.D»-vergaderingen.

De gisteren gehouden l.D.-vergadering acht H.BVD iets minder succes-
vol dan die op 25 februari werd gehouden. De heer had zijn
inleiding wat meer op het gezelschap gericht.

5. Ontwerp-K.B.

HK ontving van mr. van Algemene Zaken het verslag van de Comtnis-
sie- vergadering van 12 februari, benevens het ontwerp voor het
eerste gedeelte'handelend over de BID van het nader rapport aan de '
Koningin naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Ons

. i s gevraagd om het gedeelte op de BVD betrekking hebbend op te stel-
len. •
Mr. (Justitie) zegde toe het nieuwe BVD-gedeelte van het
K.B. nog even aan Minister Polak ter goedkeuring te zullen voorlegget
Dr. liet HK weten gereed te zijn met een concept-toe-
lichting die de Minister bij het overleg met de Kamercommissie -kern
gebruiken. Hij zal dit concept aan ons toezenden.

- 2 -
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6, Hoog Soeren.

H.BVD werd gisteren medegedeeld dat voor een volgende Hoog Soeren
bijeenkomst voorlopig de week van 22 t/m 26 maart is vastgelegd.
Tevens bleek hem dat daarvoor nog geen program is opgesteld, noch
andere voorzieningen zijn getroffen. HE deelt mede dat terzake een
regeling bestaat hierop neerkomend, dat KCP de zorg voor de regeling
voor het geheel heeft terwijl EO de technische uitvoering is toebe-
deeld.
H.BVD betreurt het dat aan deze zaak niet eerder aandacht werd ge-
schonken..Het zal niet eenvoudig vallen opnieuw op korte termijn
iets te organiseren voor kringen buiten de dienst liggend, zoals
bijvoorbeeld de politic. Naar voren komt dat H£ het wel wenselijk
acht in de vermelde week een bijeenkomst voor het E Xlll-personeel
in Hoog Soeren te houden*
H.BVD en PH.BVD zullen nader aan deze zaak aandacht besteden.

7. Agenda.

23 maart - behandeling in Eerste Kamer van Privacy-wetsontwerp.

26 maart - IBM-bijeenkomst.

1 april - H.BVD des morgens P.Q.-vergadering, des middags CVIN.

26 februari 1971.



AURORA

OCHTSNDBaSPREKING op maandag 1 maart 1971.

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

Afwezig : —-

1, Arabisch terrorisme

H.C veatigt de aandacht op een artikel in het Haarlems Dagblad van
zaterdag 27-2 over het Arabisch terrorisme, hetwelk werd overgenomen
uit de Evening Standard. Er wordt in aangekondigd dat binnen afzien-
bare tijd weer acties van het Palestijnse bevrijdingsfront te verwachten
zouden zijn.

2.

H.BVD ontving van de beschrijving van afluisterapparatuur,
wellce werd ontdekt in de kanselarij van de Zweedse ambassade in
Boekarest.

3» Hoog Soeren

H.BVD zegt dat nader overleg over de voor 22 t/n 26 maart vastgestelde
week ertoe heeft geleid dat dan bijeenkorasten zullen plaatsvinden
voor eSn politiegroep, voor £ XIII en voor E IX*

k. Admiraal

H.BVD had vrijdag een gesprek met adrairaal . Naar aanleiding daarvan
kwam bij hem de vraag op of de privacy-wetgeving voorziet in het af-
luisteren c.q. medelezen van telexverbindingen, Hij heeft deze vraag
aan K/D voorgelegd*

5. Yervulling NATO-vacatures

H.BVD deelt made dat de heer is benoemd in de functie waarnaar
hij solliciteerde. In de functiee van Personnel Security Officer en van
Liaison Officer met de Belgische Dienst zijn benoemd een Turk en de heer

van •

1 maart 1971*



OCHTENDBE5PREKINQ op woensdafi J> maart 1971

Aanwezig: H.BVD - PE.3VD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : ——

1* Aetiviteiten inlichtingendiensten

H.BVD ontving een raeuedeling van de S.G. Justitie, Mr.Mulder, dat dezer dagon
een Zuid-Molukker is gearreeteerd die verkl.ac.rd heeft onder Freesi* van si,In
vader ertoe te zijn gebracht om inliciitinner-werk te bedrijven voor clc
Kolonel Sungkono, als railitair-attache verbonden aan de Indonssieche anbasaa-b
en nedewerker van de inlichtingendienst van oat land*
H.BVD heeft de S.G. gezegd dat wij de activiteiten von vreemd'S inlichtineor.--
diensten op ons grondgebied tot ons arbeidsveld rekenon. In de discussis
rondom het ontwerp-KB is hem deze melding,die ons nog schriftelijk doer <?<?
P.G. Den Bosch wordt toegezonden, welkon. Hij vraagt H.C aan do zaak c'e
nodige aandacht te besteden en beveelt aan, «anneer rrij oadere isegftveoe tor
beechikking hebben, de zaak t.z.t. ost Buitenlandse Zakeu te beapreken.
H.BVD herinnert nog evsa aan de Zuidkoreaanso kwesrie i-n Duiteiand, waaria*cic-
eich het BfV gezien zija stataut, dat overigens nu wo.vdt. gewijzigd, r.iet kou
bemoeien.
HK atterideert op een uitzending van de KKO t.v.-rubriek Brandpxint Spcei&l,
waarin aandacht werd g«schonken aan een in Leiden gahoude/i Zuid-Afrika week.
In deze uitzcnding we.tvl een journalist in beeld gebracht ten aanzien var v-j.i:
men uitsprak het verraotden te hebben dat dese zich orsdar het aora v^n jourz»a~
list te zijn had ingecircBfieij. en dat hij in fe?.te een agent ran de
of van de Zuid~Afrikar.tm was.
H.BVD cieent iat-wij geen aaudacht cio->ten eclieaken aan figuren die op
wijze inlicbtipgen vorkrijgen, maar wel aan diefe-oneri die ala
en die Rich aan (politieke) waaip-jilatiee schu3.d.ig aak^n.

H.KE3 koadigt het be£o?k volgend« week aan van een Sawjat-earpert van ,
de heer , die door HG aal worden opgevengen.

Mr. Sinthoyen

Mr. Einthovr-n aal 30 ra&art a.B. de 7'?-jnrijr« leeftijd bereikc-n^ H.BVD heeft
het voornerien hea die dag, met eon kleine delogatis tilt. <1# Discwt, to bsr.i-^--
ken. H.EVD wil vc-or oft Kamenste'iling van de delegatie edviee inninnen oi j :^!?
PereoneelsverftiiiKing en de Oo-ncieoie vocr Ovi?rleg. Hij ovj^v/vgt. v;»oi* fi^^cnis-
die de heer Einthc-^eu hebbeu gekend d« uogelijkheid open tc :tel,L^n, u ^ - c o ^ -
aard op een gofccel vrij*.villige basis, bij te dragon aan een cftder.-.u dat >i.I5V:">
namenc ds Uie«st wil aanbieden.

Agenda

Do IBM-bijeenkomet is vsraet van 26 raaert nm\ 2 B.pril,

jj aaart 1971*



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 5 maart 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - B.KEB - H.TD - HK
Afwezig: -—-

1. Indonesische Inlichtingendienst (zie ook Aurora 3.3.71 put. 1)

HC deelt mede dat er contact is geweest met de Commissaris van Rijkspoli-
tie uit Den Bosch en de Rijksrechercheur over de Ambon-
nees die in relatie stond met de kolonel Sungkono van de Indonesische
Ambassade. Dit was de Rijksrecherche ter kennis gekomen bij een onderzoek
betreffende een aantal politicambtenaren die op Ambonnezen hadden geacho-
ten. De heer deelde mede telefonisch contact te hebben gehad met
de kolonel Sungkono, waarbij deze had bevestigd in inlichtingenrelatie met
de betrokkeu Zuidmolukker te staan. Een medewerker van de afdeling C zal
een gesprek met de betrokken Ambonnees hebben. H.BVD zegt dat als alle
feiten ter beschikking staan, moet worden bezien of wij eventueel contact
met de kolonel Sungkono zullen opnemen.

2. Willem Ruysch

In de Telegraaf van hedenmorgen wordt de suggestie gedaan dat de inmiddels
door de Israelische autoriteiten vrijgelaten Ruysch voor de Russen zou
hebben gewerkt. meldde ons gisteren dat hij in Parijs zou aan-
komen en vandaar naar Nederland zou doorreizen.

Hedewerkers van de afdeling C hebben een gesprek gehad met deze naar West-
duitsl'and gegane medewerker van de Oostduitse Handelsmissie te Amsterdam.
Het gesprek leverde weinig voor ons van belang zijnde bijzonderheden op.
PH.BVD heeft het vermoeden dat hij toch wel van enig belang is, gezien
het feit dat hij zich thane onder Amerikaanse hoede bevindt.

Professor

; ••*-• HD meldt dat de Secretaris-Generaal van 0. en W., de heer hen
~̂' heeft gevraagd of ons bekend is wie er zitting hadden in de zuiverings-

commissie waardoor Professor stelt gezuiverd te zijn in 19̂ 5.
| Tegenover minister Veringa zou professor hebben gezegd dat de
, heer van de BVD daarvan op de hoogte is. HD zal daarover met deze

contact opnemen*

5» Zuid Afrika-uitzending Brandpunt Special

Van een medewerker van de Zuid Afrikaanse Ambassade vernam H.KEB dat de
in deze uitzending in beeld gebrachte journalist ten aanzien van wie men
uitsprak het vermoeden te hebben dat deze in feite een agent van de Portu-
gezen of van de Zuid Afrikanen was, gezien het engels dat hij sprak, ze-
ker geen Zuid Afrikaan kan zijn. H.BVD meent dat het van belang is dat dit
door KEB wordt vastgelegd.

6.

H.BVD ontving de mededeling van het Hoofd van dat de liaison Den
Haag wordt gehandhaafd en dat deze post met ingang van 1 april wordt
overgenomen door de heer > De heer zal per Jl-3-1971
een nieuwe bestemming krijgen*

- 2 -
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7» Geheime Fondsea

H.BVD kondigt aan dat een besnoefing op de ingedlende begrotingen der af-
delingen voor 1971 nodig zal zijn. H.FID zal hierover contact opnemen met
de betrokken afdelingshoofden.

5 maart 1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op raaandag 8 maart 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G - H.D - H.E - H.TD - H.KBB - H.TD - HK

Afwezig : ~

1. Zuid-Holukkera s

Ter sprake komen de berichten in de pers omtrent planuen van Zuid-
Holukkers om Ajax-spelers te ontvoeren,
H.C deelt mede dat de Geraeentepolitie Amsterdam en de I.D. niets om-
trent de herkomst van deze berichten bekend is. Hedenmorgen ontving
hij de mededeling, dat het bericht afkomstig zou zijn van het Hoofd van
de Rijksrecherche te Amsterdam, de heer • Bit wordt thans nage-
gaan. Overigens heeft het afgelopen weekend niemand zich terzake van
de ontvoeringsberichten met ons in verbinding gesteld,

2. Prof. (zie ook AURORA d.d. 5-3-'7l, pt. *f)

3.

H.D deelt mede dat de vraag betreffende de zuivering van Prof,
door 0. en W. aan verschillende instanties is gesteld.

Mr. Mijnlieff

H.BVD vestigt de aandacht op een bericht in de pers omtrent het neer-
leggen door Mr. Mijnlieff om gezondheidsredenen van zijn functie als
Direc teur-Generaal 0.0. en V.0 Van het departement word een circulaire
ontvangen waarin vrerd vastgelegd dat zolang in de functie niet is
voorzien, diens taken worden waargenomen door respectievelijk
Mr. voor de Hoof daf deling Politie en Drs. voor de
Organisatie Bescherming Bevolking en door een derde functionaris voor
de Brandweer.

5» Agenda

19-3-*7l! Vergadering van de hoofden Benelux-diensten, die deze keer
in Amsterdam wordt gehouden.

8 maart 1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op woenedag 10 maart 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BV - H.C - H.D -H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : ——

1. Bundesnachrichtendienat

BV vestigt de aandacht op een artikelenserie in Der Spiegel over de Bundes-
nachrichtendienst, die in het nummer van deze week is begonnen.

2.. Zuid-Molukkera (zie ook Aurora dd. 8-5-1971, punt 1).

Het bij de rijksrecherohe binnengekomen bericht betreffende ontvoeringsplannen
t.a.v. Ajax-spelers werd ontvangen via een anoniem telefoontje. Het Hoofd van
de rijksrecherche Amsterdam, de heer , deelde CFO toen deze vroeg waarom
wij niet waren ingelicht mede, dat dit niet was geschied omdat men vond dat het
geen politieke zaak was.
Door medewerkers van de afdeling C is gesproken met de Ambonese vader en zoon,
die in contact staan met de heer Sungkono van de Indonesische ambassade (zie
Aurora dd. ̂-3-1971)•
Het bleek dat de vader al in 1969 in contact gekomen is met de heer .
Hij had dit contact zelf gezocht in verband met plannen om naar Indonesie terug
te keren. " had hem toen verzocht om inlichtingen te verstrekken omtrent
de Zuid-Molukkers. Betrokkene heeft met een bandrecorder opnamen gemaakt van de
vergadering van de Zuid-Molukkers, waarin de afsplitsing van de Tamaela-groep
een feit werd.
H.BVD verzoekt de gegevens waarover wij beschikken t.a.v. de inlichtingen-
activiteiten van Sungkono in een rapport bij elkaar te voegen. Dit om te kunnen
beoordelen, mede naar aanleiding van het verzoek van de heer Mulder van Justitie
of wij dit als een onjuiste en ongewenste inlichtingenactiviteit kunnen aanmer-
ken en of wij terzake enige actie moeten ondernemen.

Door is ons het bezoek aangekondigd van de heer , die over de
affaire van het radioschip Nordsee wil komen praten. Verder ontvingen wij een
uitvoerig rapport omtrent de Palestijnse vliegtuigkapingen.

Aanstaande vrijdag komt op bezoek de liaison-officer station Londen, de heer
. Hij wil o.m. komen praten over surveillance en contra-surveillance.

Gesprek Justitie - legerleiding

HK was als waarnemer aanwezig bij een gesprek tussen Justitie-autoriteiten en
de legerleiding, waarin ter bespreking stonden een ontwerp-artikel ter opneming
in het Wetboek van Strafrecht, opgesteld door de militaire juridische dienst
betreffende strafbaarstelling van sabotage in de krijgsmacht. Voorts werd ge-
sproken over mogelijke maatregelen ten aanzien van het verspreiden van opruiende
pamfletten.

10-3-1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.1dag 12 maart 1971

Aanwesigtffl.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD -

Afwezig : H.BVD - HK

1. Special Committee

H.B doet enige mededelingen over de te Bruseel gehouden bijeenkomst van de
Werkgroep van bet NATO Special Committee, die door hem en PH.C werd bijgewoond.

2. Vri.1 Hederland

H.B vestigt de aandacht op de rubriek "Bij ons in Holland" van het weekblad
"Vrij Nederland" van deze week, waarin opmerkingen gemaakt worden over de
onderwerpen die behandeld worden op de studiebijeenkorosten van de Comraiesie
Voortgezette Vorming Hogere Politieambtenaren. KCP wordt met naam en functie
als een van de inleiders genoemd. Opgemerkt wordt dat reeds eerder in de pers
aandacht werd besteed aan het programma van bedoelde bijeenkomsten, waarin
o.a. ook de heer Van den Heuvel als spreker wordt vermeld. "Vrij Nederland"
tracht kennelijk het accent te leggen op de relaties van enkele inleiders met
de BVO.

3. Zuid-Holukkera

H.C maakt melding van een morgen in "IJsseloord" te houden bijeenkomst van
RMS-jongeren. Ongeregeldheden worden niet verwacht.

k, Kamerovertredingen

PH.BVD heeft geconstateerd dat het aantal kamerovertredingen begint te dalen.
Hij vestigt de aandacht op enkele recidivisten.

12 maart 1971•



AURORA

OCHTSHDBIiSPRKKIHG op maandag 15 maart 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - P.HC - H.D - H.E - H.KKB - T.DA - H.K

Afwezig :

1. KLM-Aeroflot

H.D meldt dat de samenwerking tussen de KLM en Aeroflot op de lijn
Amsterdam - Moskou - Tokio nauwer gaat worden. Men gaat met Iljoesjin-
vliegtuigen met Sowjetrussisch bedieningspersoneel en met Nederlands
kabinepersoneel vliegen. Dit levert moeilijkheden op voor de koeriers-
verbinding met de Nederlandse Ambassade in Moskou. Hierover gaat de
afdeling D met BuZa spreken. H.D verwacht dat uit het oogpunt van spionage
en contra-spionage deze nauwere samenwerking ook van belang kan zijn.

2.

De heer , die dezer dagen op bezoek wast heeft gevraagd of het
mogelijk zou zijn dat in april aanstaande voor besprekingen naar Nederland
komt de heer van zijn Dienst, die bemoeienis heeft met obser-
vatieaangelegenheden.

3« Mr. fiinthoven (zie Aurora 3-3« piint 3)

Van mevrouw Einthoven ontving H.BVD bericht dat gaarne een klein groepje
uit de Dienst op de verjaardag van Mr. Einthoven 3O-3 aanstaande zal
worden ontvangen. In de afdeling D werd al een geldbedrag bijeengezameld.
H.BVD verzoekt de andere afdelingshoofden na te gaan wat aan finaneiele
bijdragen nog kan worden ingezameld. Het geld kan bij mevrouw
worden gedeponeerd.

k. Begroting 1972

H.BVD vestigt er de aandacht op dat hem gebleken is dat de afdelingen
geen uitbreiding van de sterkte voor 1972 vragen. Hij geeft enige uitleg
omtrent de toegestane sterkte en de wervingssituatie.

15 maart 1971.



AURORA

OCHT.SNDB33PRSKING op ffoensdag 1? oaart 1971*

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E-H.KEB - TDA - HK

Afwezig : —-

Ĵ  Benelux-diensten

Tijdens het overleg van de Hoofden C-afdelingen van de Benelux-diensten
vernam H.C van , dat het Luxemburgse Ministerie van Buiten-
landse Zaken zal ingaan op een aanbod van het Nederlandse Ministerie
om de kanselier van de Luxemburgse ambassade in Moskou in Nederland een
security-briefing te geven.
H.E vraagt zich af of dit een security-briefing is, dan wel een infor-
matie over de koerierslijn, waarvan ook de Luxemburgse ambassade ge-
bruik maakt.

2» Joint ventures.

Als bewijs van de verwevenheid van joint ventures N.V.'e met missies
van communistische landen, haalt H.C aan dat medewerkers van de N.V.
Hastorn deelnemen aan de bewaking van de Bulgaarse ambassade*

£• Zuid-Holukkers

H.C doet mededeling vai. een aantal evenementen, waarbij belangrijke
Indonesiers betrokken zijn, o.a. , Minister van
Economische Zaken en een Chef-Staf van de Indonesische Krijgsciacht. Hij
wil niet uitsluiten dat deze de Zuid-Holukkers aanleiding zouden kunnen
geven tot acties. H.BVD vraagt H.C na te gaan of de bevoegde autori-
teiten hiervan op de hoogte zijn en zo neen, hen daaromtreut in te
lichten.

jjf. Politie ZwoBe

H.D maakt gewag van een bericht in de pers omtrent het op de vuilnishoop
terecht komen van vertrouwelijke politiegegevens in Zwolle. Nagegaan
werd of daarbij BVD gegevens waren, hetgeen niet het geval bleek.

2« NATO-inspectie

Maandag 15-3 ontving H.D bezoek van het NATO-inspectieteam dat een
controle-opdracht in Nederland uitvoert, o.m. ten aanzien van stukken
waarvoor een apart beveiligingssysteem op aanwijzing van de Atomic Energy
Commissie geldt, dat de NATO heeft toegezegd te zullen toepassen.
In de civiele sfeer en bij de Marine en de Luchtmacht had men de zaken
in orde bevonden, bij de Landmacht (MID) was dat niet het geval,

6. Veiligheidsonderzoeken (zie ook Aurora d.d. 2̂ -2, pt» 1)

De bode bij Economische Zaken fegen wiens aanstelling op grond van de
uitkomsten van het door ons ingestelde veiligheidsonderzoek bedenkingen
waren geuit, heeft nu een bezwaarschrift daartegen ingediend, dat aan
de Commissie Veiligheidsonderzoeken wordt gezonden.

- 2 -
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Agenda

19 maart

22 t/m 26 maart

23 maart

2*f t/m 26 maart

29 t/m 31 maart

31 maart

1 april

2 april

Bijeenkorast Benelux-hoofden te Amsterdam
(geen AURORA)

Hoog Soeren-bijeenkomsten voor E XIII en E IX
en een groep politiefunctionarissen.
H.BVD zal in verband daarmede maandag aanstaande
niet aanwezig zijn*

Berate Kamer-behandeling vVet Persoonlijke Levens-
sfeer.

H.BVD woont in Hannover een bijeenkomst bij onder
auspicien van de lanenrainister van Hiedersachsen
en van het Hoofd van L.f.V. Niedersachsen.

Bezoek
vastgesteld.

. Definitieve data worden nog

Afscheid Mr. Mijnlieff, waarbij H.BVD aanwezig zal
zijn.

P.Q.-vergadering. H.BVD verwacht van H.B en H.C
nun bijdragen.

Des middags CVIN-vergadering. H.BVD verwacht van
SBP een bijdrage omtrent het CPSU-congres.

- Bezoek van de heer (OSI) aan H.C.

Bijeenkorast met IBM, waarvan regeling door H.ACD
wordt verzorgd.

1? maart 1971.





AURORA

OCHTENDBSSPRSKING op maandag 22 maart 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - TDA - H.KE3 - H.K - K/D

Afwezig : H.E

!• Sabotage bij Gulf?

. N.a.v. berichten in de pers omtrent de mogelijkheid van sabotage
**i ^ k n < * VOI>iSe week^bij Gulf in Suropoort, wordt gesproken

ji
li/1/

over hetgeen onzerzijds is gedaan. CFO heeft zich in verbinding
gesteld met de Rijkspolitie Dordrecht, die dese zaak behandelt.
Dit n.a.v. berichten die H.D hadden bereikt dat er op net terrein
van de Gulf metaalresten waren gevonden die konden duiden op net
gebruik van explosieve detonators.
H.BVD meent dat het nuttig is de politic om afschriften van op te
maken processen-verbaal te vragen. De OvJ Rotterdam heeft de pers
medegedeeld opzet bij het ontstaan van de brand niet uit te
sluiten. De Telegraaf van hedennorgen heeft een groot opgemaakt
artikel, waarin gesuggereerd wordt dat een extremistische groe-
pering, genaarod GLO, de hand in de zaak zou hebben gehad.

2. Asylaanvrage Russische student

H.C deelt mede dat de 26-jarige student op 18 maart jl. <
in Nederland asyl heeft aangevraagd. Betrokkene maakte deel uit
van een groep van 20 Russische studenten die, na een zgn. KLM-reis
naar Zuid-Aroerika gemaakt te hebben, enkele dagen in Amsterdam
verbleef. zegt te handelen uit ideologische motieven.
Hangende de beslissing op de asylaanvrage zal Justitie hem een
voorlopige verblijfsvergunning verstrekken.

Voorts verzoekt PH.BVD aan H.C de heer (IDB) in te lichten
en verder met Justitie en Buitenlandse Zaken contact te blijven
onderhouden, ook met het oog op hetgeen geantwoord dient te worden
indien van de zijde van de Pers bij ons wordt geinformeerd.

3» Dienstpaspoorten

H.D had een gesprek met de heren en van Buitenlandse
Zaken over de aan ons gevraagde naslag van gegadigden voor dienst-
paspoorten die in het kader van de Internationale Technische Hulp
of het Jongeren Hulpprogramma naar de ontwikkelingslanden worden
uitgezonden. De selectie voor uitzending is vrij streng en ouvat
op grond van een jaren geleden gemaakte afspraak ook een checking
bij de BVD die door de afdeling C wordt verzorgd. H.D vraagt of
er elders in de Dienst belangstelling voor de uit te zenden per-
sonen bestaat. H.B wijst op de aogelijkheid dat aldus uitgezonden
personen contact opneraen met anti-koloniale bewegingen in de
ontwikkelingslanden.
Voor het onderkennen van zgn. derde wereld sympathisanten kan een
naslag bij BFA nuttig zijn. Hij ziet hier echter eerder een belang
in van Buitenlandse Zaken dan voor de afdeling B. H.D zal in een
volgend gesprek raet de heer de vraag opwerpen of de checking
bij de BVD dient te worden voortgezet.

- 2 -



- 2 -

Alarma

TDA doet enige raededelingen over de reacties die hij ontving op
de door hem gehouden inleiding op de vrijdag jl. gehouden bij-
eenkorast van beveiligingsambtenaren. Het gesprek korat op "Alarma".
De directie beweert openlijk dat hot personeel door de BVD op
betrouwbaarheid is onderzocht terwijl het in werkelijkheid slechts
de incidentele checking van werkploegen betreft.

Afgelaste excursie

PH.BVD deelt raede, dat bezwaren zijn gerezen tegen een door de
Personeelsvereniging georganiseerde excursie naar de NOS-televisie-
studio onidat de kans groot werd geacht dat de deelnemers, die een
opnarae zouden bijwonen, op de beeldbuis zouden verschijnen.

22-3-1971.



AURORA

OCHTSNDBESPREKIMG op woensdag 2k maart 1971*

Aanwezig: PH.BVD - H.3 - H.C - H.D - TDA - H.KE3 - H.K - K/D

Afwezig : H.3VD - H.B

1. ffetsontwerp betr. persoonlijke levenssfeer

H.K vertelt het e.e.a. over het debat gisterenmiddag in de
Eerste Karaer. Er waren slechts drie sprekers.
De heer Brongersma (P.v.d.A.) liet zich uiterat critisch en
negatief over het wetsontwerp uit, i.h.b. over de bevoegdheid
van de overheid t.b.v. de staateveiligheid.
De heren Boukeraa (A.R.P.) en Van der WerffC V.V.D.) betuigden
hun instemming met het wetsontwerp.
Aangezien de heer Brongersma hoofdelijke stemming vroeg, werd
de zaak niet afgedaan. De vooraitter bepaalde de stemming op
6 april a.s..

2. Ontwerp - KB

Maandag 22/3 vond een bespreking plaats over artikel 1,2 van
het K.3. tussen Minister Polak en Minister Beernink, waarbij
de S.G. van Justitie, H.BVD, de heren ,
Dr. en H.K aanwezig.
Van Justitie-zijde waren tegen de door ons voorgestelde tekst
enige bezwaren ingebracht, en was een andere tekst voorgesteld.
Tussen de Ministers werd overeenstemming bereikt over de in-
houd van het betreffende artikel, dat nu als volgt kornt te
luiden:

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verrichten
de hun toegewezen taken in gebondenheid aan de wet
en het Europese verdrag tot bescherming van de rechter.
van de mens en de fundamentele vrijheden, in overeen-
stemming met het door de Conaissie bepaalde algemene
beleid en in ondergeschiktheid aan de betrokken Minis-
ter.

Minister Beernink heeft het voornemen over deze tekst ook nog
overleg te plegen met Minister Den loom. Daarna gaat hij de
weg op van het gesprek met leden van de Kamercommissie,
waarna hij hoopt dat spoedig een bijeenkomst van deze commissia
zal kunnen worden gearrangeerd.
(Opraerking: H.K vernam van Mr. ; van Algeraene Saken dat de

Minister-President zo enigszins mogelijk de zaak
van het K.3. voor het aftreden van dit Kabinet wil
rond hebben. Hij zou hierover contact met Minister
Beernink hebben gezocht, )

H.K vestigt nog even de aandacht op het artikel in De Volks-
krant van 23/3 over de IDE. Dit is afkomstig van de hand van
de heer Hansen, die H.K daarover belde. Hansen heeft niet
kunnen achterhalen wat de preciese oorzaak is van het opont-
houd met het K.3.. Volgens H.3 kan uit het artikel worden
afgeleid dat Hansen contact heeft gehad met een vroegere nede-
werker van de BID.
Ook in verband met de aandacht die de pers aan het uitblijven
van het K.3. gaat schenken, meent H.K dat alles raoet worden
gedaan ora het nog voor het terugtreden van dit Kabinet gepu-
bliceerd te krijgen.



AUROHA

op vrijdas 26 maart 1971.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - PHC - PHD - H.E - H.K£B - TDA - HK

Afwessig : H.BVD

1. Adviesbureau voor Portugezen.

Gesproken wordt over de inbraak gepleegd in het cms onbekende Neder-
lands adviesbureau voor Portugezen in de Koeterstraat in Amsterdam.
Volgens persberichten zijn ca. 200 dossiers ontvreemd onder raeer be-
vattende gegevens omtrent tegen het Portugese regiem gekante inwoners
van dat land.

2. FBI.

Ter . sprake koraen ook persberichten oratrent een inbraak gepleegd in een
FBI-kantoor ergens in de Verenigde Staten. PH.BVD beveelt aan nog eene
na te gaan of in onze buitenposten, te denken valt aan E IX, £ XIII en
EO, gerubriceerd materiaal aanwezig is en hoe het staat met de bevei-
liging daarvan.

Naar aanleiding van de publiciteit omtrent deze jonge Hust die toela-
ting in Nederland heeft gevraagd, zochten enige persrelaties contact
met HK. Deze waren (Haagsche Courant) (A.D.) .
(Volkskrant) Mrs. (free-lance in relatie met CBS, Ass.
Press). iJnige van hen vroegen of het inogelijk was een gesprek met

te hebben. HK heeft gezegd dat hij dit, gezien de door
gedane nededeling dat hij voorlopig met rust wil worden ge~

laten, betwijfelt.
Er zijn enige bezwaren tegen de publiciteit rondom gerezen
van de zijde van BuZa (Mr. ) en Justitie (Mr. ). De
laatste verwacht enige moeilijkheden bij een beslissing die de minister
van Justitie in een verzoek om toelating van een Amerikaanse deserteur
moet nemen.

H.KJCB deelt raede dat als data voor het aanstaande bezoek
heeft aangekondigd: aankomst 29/3 ca. 16.00 uurt gesprekken met de
Dienst op dinsdag 30/3i vertrek woensdag daarna. HK wijst erop dafc d
enige moeilijkheden oplevert i.v.n. het bezoek dat H.BVi; op 30/3
tussen 11.30 uur en 13.00 uur aan Mr. Zinthoven in Luateren wil bren
gen. PH.BVD zal daarover nader met H.KZB overleggen.

6. Hoog-Soeren bijeenkonsten.

PH.BVD en H.E maken gewag van seer geslaagde bijeankomsten voor de gr
pen B XIII en £ IX. Mej. hield voor de E IX groep een i
die van bijzcndere waarde vrerd geacht.

26-3-1971.



AURORA

OCHTaHD3£aPH3KING op maandag 29 maart 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - H.E - H.KjSB - TDA - HK

Afwezig : —

1. Zuid-Molukkers«

H.BVD herinnert H.C aan zijn d.d. 10/5 in Aurora gedane verzoek ora een
overzichtsrapportje te raogen hebben over de inlichtingen-activiteiten
van de aan de Indonesische Ambassade verbonden heer Sungkono.
Hij wil dit hebben voor a.s. donderdag aangezien hij verwacht dat Dr.
Mulder, de S.G. van Justitie(bij gelegenheid van de P.G.-vergadering
dit onderwerp zal aansnijden.

2. Hoog-Soeren.

Gesproken wordt over de vorige week donderdag 25/3 en vrijdag 26/3 gehou-
den bijeenkomsten. voor politiefunctionarissen die als geslaagd kunnen
worden beschouwd. H.BVD zegt net £0 (Hr. ) nog eens gesproken te
hebben over de vraag of de Hoog-Soeren-bijeenkornsten in de toekomet :
moeten worden voortgezet. Verder heeft hij de wens uitgesproken dat zou
worden uitgezien naar een wat aantrekkelijker conferentieoordt dat ook
in andere maanden dan maart en november beschikbaar is* H.E zegt dat men
daarmede al doende is, men heeft iets in Garderen op het oog.

3« Tagung in Hannover

H.BVD vertelt het e.e.a, over de bijeenkomst belegd door de Minister des
Innern van het land Niedersachsen die hij woensdag 2k maart in Hannover
bijwoonde. Men heeft in Hannover het voornemen eenmaal per half jaar
een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Mede aanleiding daartoe is het
ontbreken van een vormingsinstituut voor hogere en leidinggevende func-
tionariesen bij de veiligheidsorganen.

29 maart 19?1»



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 31 naart 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B. - B.C. - PH.D. - H.E. - H.KEB -

TD/A - HK.

Afwezig : —

1. Veiligheidsonderzoeken.

Ter sprake komt het artikel in de KABO- post van 26-3-1973
"Bij douane en Defensie: BVD- onderzoeken zaaien onrust", waaraan
ook in enige andere bladen aandacht is geschonken.
PHD deelt mede dat hierover overleg is gepleegd met het Ministerie
van Financien. Daaruit bleek dat de betrokken redacteur van de
KABO- post zich tot dit Ministerie had gewend i.v.m. het feit dat
de KABO, yooral uit de omgeving van Maastricht ter ore was gekomen
dat er bij douane-ambtenaren onduidelijkheid bestond over te hunnen
aanzien ingestelde veiligheidsonderzoeken. De betrokken redacteur
was uiteengezet wat de bedoeling daarvan was. Hij had daarop gerea-
geerd met de mededeling dat hij er toch iets van moest publiceren.
Van de zijde van Financien werd verbazing uitgesproken over de
mededeling in het artikel, dat de betrokken ambtenaren onvoldoende
waren voorgelicht. Er is aan de interne voorlichting, naar men
mededeelde, juist veel aandacht besteed.
HBVD meent dat wij het beste zullen doen de zaak maar te laten
voor wat hij is.

2. FIOD.

HBVD naakt gewag van een bezoek van de heer , Hoofd FIOD
op 18-3-71i waar hem bleek dat de relatie met deze dienst uitete-
kend is.

3. VormingBcentrmn.

PHD doet mededeling omtrent een kwestie betreffende deelneming
van jeugdige vrouwelijke medewerkers van de dienst aan cursussen,
belegd door het Vormingscentrum in Den Haag. Deze deelneming is
beeindigd gezien de drukke werkzaanheden met als bijkomende reden -
die natuurlijk niet uitgesproken werd - dat de invloed van de cursus
zeer negatief werd geacht. Over deze aangelegenheid was een brief
binnengekomen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Mevr.
Mr. , Rijks-Bestuurs-Studiecentrum).
PHD heeft samen met de BVA i.v.m. de beantwoording van deze brief
van advies gediend.

k. Medisch Comite Vietnam.. >.

HK ontving het telefonisch verzoek van de vice admiraal b.d.
, lid van de Raad van State, in diens kwaliteit als voor-

zitter van het bestuur van het Residentie Orkest, om enige inlich-
tingen betrffende dit comite. Het bestuur van het Residentie Orkest
heeft een verzoek gekregen om medewerking aan een kunstenaars-
manifestatie op 7 raei a.s. ten behoeve van het medisch coraite.
HK heeft de gevraagde inlichtingen verstrekt.
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5. Perscontacten.

HK bracht gisteren op uitnodiging van de heer , redac-
teur binnenland van het ANP, die wij ook in ander verband kennen,
een bezoek aan het ANP waar hij o.ra. het verbindingscentrum in
ogenschouw nam.
Heden krijgt HK bezoek van de heer van de Haagsche Post
in het kader van de gesprekken voor het coververhaal over de BVD
in dit magazine.

Oisteren vond het bezoek plaats van het hoofd van de Zweedse politic
en van hoofd .
HBVD acht dit vooral nuttig omdat het ons meer inzicht verachafte
in de organisatie van de Zweedse politie.

7. Mr. Einthoven.

HBVD bracht gisteren met een kleine deputatie aan Mr.Einthoven de
felicitatiesvan de dienet over ter gelegenheid van diens 75ste
verjaardag. Van het ingezamelde geld is een prachtig boekwerk
over Karel V aangeschaft dat aan de jarige werd overhandigd.
HBVD kreeg van hem het verzoek zijn erkentelijkheid en dank aan
de medewerkers van de dienst over te brengen waaraan hij gaarne
bij deze gevolg wil geven.

31-5-1971.


