
AUHORA

OCHTflNDSiSSPRBKING op vrijdag 2 april 1971

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

Afwezig :

1.

2. NATO Security Committee

H.D woonde dezer dagen een bijeenkomst van dit Committee bij. Hen gaat in
studie neraen het probleem van de beveiliging van gerubriceerde gegevens, die
per computer worden verwerkt.

Perscontacten

HK had telefoongesprekken met enige journalisten, die hem opbelden, t.w. op
26-3 met de heer , Handelsblad/NRC. Deze wilde weten of wij
ons met de zaak van de in Amsterdam gestolen dossiers van de hulporganisatie
voor Portugezen bezig hielden.

Op 31-3 met de heer , Handelsblad/NHC
Deze belde n.a.v, het artikel in de KABO-post over

de BVD en de veiligheidsonderzoeken bij de Douane.

Op 1-1»-.'71 met de heer van "Achter het Nieuws". Het artikel
over Ir. Wilraan had hem op de gedachte gebracht H.BVD voor een interview voor
deze t.v.-rubriek uit te nodigen. HK heeft hem duidelijk gemaakt dat dit
niet mogelijk is. Hij ging in op een verzoek van de heer ora op
20-If een gesprek te mogen hebben.
H.BVD overweegt de Hoofdredacteur van De Volkskrant, Drs. ,
op te bellen om hem er op opraerkzaam te maken dat hij het weinig stijlvol
vindt dat het artikel betreffende iVilman werd gepubliceerd, zonder dat bij
enigerlei instantie navraag werd gedaan omtrent de betrouwbaarheid van diens
verhaal.

Verder werd HK opgebeld door Mr. :, een vroegere Directeur-
Generaal bij de E3G, thans verbonden aan het Europa-instituut in Amsterdam^
die neende enige voor ons van belang zijnde mededelingen te kunnen doen en
om een onderhoud vroeg. HK zal hem hedenmiddag ontvangen.
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6. Kamorcommissie

Woensdagmiddag 31 maart vond onverwacht een bijeenkorast van de Karaerconraissie
plaats. Minister Beernink had gebruik kunnen maken van de omstandigheid dat
de Minister President een ontmoeting had met de Comraissie inzake een BID-
aangelegenheid. De Minister stelde de gewijzigde tekst van net K.B. ter be-
schikking, waarbij hij in het bijzonder het nieuw geintroduceerde artikel I, 2
toelichtte. Dit verkreeg de insteraning van Drs. Schmelzer en Mr. Geertseraa.
Mr, Van Mierlo wilde zich nog nader beraden. De heer Mellena had aan de
minister al kenbaar gemaakt met het artikel in te steramen, De gewijzigde tekst
wordt door Mr. aan de eveneens niet ter vergadering aanwezige
Drs. Den Uyl en Mr. Biesheuvel toegezonden. De minister verzocht binnen korte
termijn (eventuele (nadere) opraerkingen te raogen ontvangen. Er is een nieuwe
moeilijkheid ontstaan doordat de minister een toezegging deed - in tegenstel-
ling met daarover gemaakte afspraken - om het advies van de Raad van State
aan de Coraraissie ter beschikking te stellen,

7.

H.BVD deelt mede dat hem tijdens de afscheidsreceptie van Mr.Mijnlieff ter
ore kwam dat in studentenkringen in Leiden ongerustheid bestaat over de RPD.
*«en medewerkster van deze dienst zou een sollicitant-student gekapitteld.
hebben tijdens een interview over diens visie omtrent de BVD. Betrokkene werd
niet aangesteld.
In studentenkringen gaat nu het verhaal dat de RPD een verlengstuk van de
BVD zou zijn.
Dr. heeft een onderzoek terzake toegezegd.

8. P. G. -vergadering

In de op 1-4-1971 gehouden P.G.-vergadering heeft H.BVD Mr. Mulder gelnforraeerd
over de visie die wij op de heer Sungkono en diens activiteiten hebben. Als
nieuw aspect kwam H.BVD onder ogen dat de betrokken Ambonnees, die in relatie
met Sungkono staat, het voorneraen heeft zich in een openbare rechtzitting
daarop te beroepen ter outlasting van zijn deelneming aan een vechtpartij.
Hij was immers doende zich te informeren omtrent wat onder de Ambonnezen lee ft
Hierbij komt nog dat Sungkono openlijk heeft toegegeven een zekere inlichtin-
genactiviteit te ontwikkelen.

Verder gaf H.BVD een toelichting omtrent het geval- . Zijn visie
week nogal af van de lezing van de S.G. Justitie, die aaeende dat zijn departe-
ment onvoldoende bij deze zaak betrokken was geworden. De Secretaris-Generaal
zal zich terzake laten informeren.
Medegedeeld werd dat de ons uit de -zaak bekende Mr.schimmel de
functie die Mr.Kolkert in relatie met ons uitoefende, zal overnenen.
Mr.Schiramel is bij het Haagse parket geplaatst.

9. Gesprek met Secretaris-Generaal Buitenlandse Zaken

H.BVD informeerde Mr.Schiff over enige zaken van belang, o.m. over de zaak
en de kwestie Sungkono. Mr.Schiff zal bezien of Buitenlandse Saken

terzake enige actie gaat onderneiaen. Hij zal daaromtrent tevens de Secretaris-
Generaal Justitie Mr. Mulder informeren,

10, Panorama

H.BVD verzoekt de afdelingshoofden het Panorama over de afgelopen periode
uiterlijk 19 april in te zenden. Hij verzoekt hieraan strikt de hand te hou-
den, omdat hij het Panorama wil laten uitgaan voordat hij met vacantie gaat
en voordat een nieuwe regering optreedt,



11. MARID

Na de CVIN-vergadering bracht Hoofd Marid, de Overste , bij H.BVD.
de ons bekende kvrestie van het instellen van veiligheidsonderzoeken t.a.v.
Antillianen voor de Marine ter sprake. H.BVD heeft hem erop gewezen dat hij
het onverstandig vindt dat men beslissende bevoegdheden terzake wil delegeren
aan de VNA.

12, Agenda

Het bezoek van de deskundige op volgterrein ie verplaatet naar de
laatste week van april.

Op 19 april krijgt H.D bezoek van het Hoofd van de afdeling Beveiliging van
deze dienst, de heer .

Oe heer gaat, zoals reeds eerder werd medegedeeld, per 1 mei weg.
Op 26 april is er te 11,30 uur in de kamer van II.BVD een afscheidsbijeenkomst,
waar tevens de opvolger, de heer zal worden geintroduceerd.
Bij H.KEB wordt een opgave van deelnemers van deze bijeenkomst ingewacht.

Koninklijke Marechauasee
Op een nader te bepalen datum, zo mogelijk in de week na Pasen, wil H.BVD
een afscheidsbijeenkorast beleggen voor Generaal , waarbij diens op-
volger de Kolonel zal worden geintroduceerd.

Vacantie H.BVD
H.BVD zal de gehele maand mei met vacantie afwezig zijn.

CVIN
Volgende bijeenkomst 6 mei te 1̂ .30 uur. PH.BVD zal deze bijwonen.

2 april 1971.



AURORA

OCHTSNDBSSPRSKIHG op maandag 5 april 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PHC - H.D - H.E - H.TD - H.KSB - K/D

Afwezig : HK

1. Adviescoinmissie Veiligheidsonderzoeken

H.D vernam van de heer (BVA-iSZ) enige bijzonderheden betref-
fende de behandeling van het geval - door de Adviescoramissie
op 1 april j.l. Opgevallen was dat de Comraissie eerst betrokkene en
zijn raadsman hoorde en daarna in het bijzijn van deze twee de heren

(Hoofd Personeelszaken) en de heer . Het lid van de
Commissie, de heer , oud-secretaris van het CUV, had nogal
critiek geleverd op het aan verleende ontslag alvorens het
advies van de Coraiaissie was ingewonnen. Onze gegevens zijn niet ter
sprake gekomen. De heer had de indruk dat de CoEKiissie van
oordeel was dat betrokkene niet voof een vertrouwensfunctie in aanraer-
king kwara.
H.BVD is van mening dat in volgende gevallen de vertegenwoordiger van
het departement geadviseerd dient te worden als eis te stellen dat hij
bij het horen van betrokkene aanwezig zal zijn en zo niet dat hij dan
buiten tegenwoordigheid van de klager wordt gehoord. Het wachten is YM
op het advies van de Comraissie. K/D zal bij de secretaris van de Cora-
missie inforraeren naar diens indruk van deze eerste zaak.

2. Jordaanse inlichtingenzwendelaar

H.fi vernam op 2 april j.l. van Buitenlandse Zaken dat zich bij de
Nederlandse Ambaesade in Belgrade een Jordanier had vervoegd die vlieg-
tuigpassage naar Nederland verzocht in verband met door hera te ver-
strekken inlichtingen. H.C zal Buitenlandse Zaken inforneren dat het
hier een zwendelaar betreft.

3. Explosieven-verkenners. (CO 1.0̂ 2.52̂  PA)

H.BVD deelt raede dat aan twee tweedaagse curssussen voor explosiev'en-
verkenners, te houden op 15/16 en 19/20 april a.s. telkens tv?ee pereo-
neelsleden van de Dienst kunnen deelnemen. Hij verzoekt de afdelinns-
hoofden zo spoedig mogelijk aan KCP op te geven wie daarvoor in aan-
merking komen.



AURORA======

OCHTENDBESPREKINQ ep woensdag 7 april 1971»

Aanwezig: H.-BVD - PH.BVD - HB - HC - P.HD - P.HE - HTD - H.KEB - K/D

Afwezig : HK.

1, Pitnodiging Prins Bernhard voor bezoek aan Roemenie.

Naar aanleiding van pt. 3 van dagrapport G van 6 april vraagt H.BVD
of de Roemeense Anbassade over deze aangelegenheid rechtstreeks con-
tact met de Prins heeft gehad dan wel of dit plaats vond door tussen-
komet van Buitenlandse Zaken. HC zal dit nagaan en H.BVD informeren.

2.

Volkekrant- artikel over Wilaan.

P.HE deelt mede dat zich een geval heeft voorgedaan waarin de ge-
aprekspartner van een E IX- rechercheur verdere medewerking weigerde
net verwijzing naar de inhoud van het artikel van Martin Ruyter in
De Volkskrant van 1 april j.l.
H.BVD verzoekt dergelijke gevallen steeds schriftelijk aan hem te rap-r
porteren. Met degenen die op grond van dit krantenartikel bezwaar
maakten tegen het verlenen van verdere ffledewerking aan de Dienst zal
nader gesproken moeten worden. (zie ook pt. 5)•

Privacy- wet.

H.BVD merkt op dat de Wet ter bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer op 6 april j.l. door de Eerste Kamer werd aangenomen. Te voor-
zien is dat deze wet nu spoedig van kracht zal worden, hetgeen betekent
dat onze aanvraag ter verkrijging van de ninisteriele lastgevingen
in de week na Pasen aan de betrokkea ministers dient te worden voor-
gelegd.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden die het aangaat er zorg voor te
dragen dat de voor de aanvraag benodigde stukken tijdig ter beschik-
king van het Kabinet worden gesteld.

De Volkskrant.

H.BVD nan op 5 april j.l. telefonisch contact op met de heer
, hoofdredacteur van De Volkskrant, dit naar aanleiding van het

Wilman- artikel van Martin Ruyter in De Volkskrant van 1 april j.l.
H.BVD heeft niet op rectificatie aangedrongen maar er wel op gewezeh
het te betreuren dat, in strijd met de indertijd gemaakte afspraak
met de hoofdredacteuren, niet even contact met ons was opgenomen.
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vend bet gepasseerde kennelijk vat vervelend en voerde
te zijner verontsehuldiging aan dat hij afweeig was geweest en het
betreurde dat het artikel in deze vorm was uitgegaan. Hij beloofde,
op verzoek van H.BVD, de heer Ruyter er op te zullen wijzen dat hij
in dergelijke gevallen, ingevolge gemaakte afspraken, contact met
de B.V.D. behoort op te nemen.

Afscheid Oeneraal

Dinsdag 1JJ april a.s. 11.30 uur zal generaal in de kamer van
H.BVD afscheid nemen van de Dienst en tevens zijn opvolger, de kolonel

voorstellen.
H.BVD verzoekt degene van de aanwezigen, die de heer of de
heer persoonlijk kennen, daarbij aanwezig te zijn.
KCP zal een lijst opstellen van degenen die bij het afscheid ver-
wacht worden.

Sungkono« (zie Aurora dd. 10-3-19̂ 1 pt. 2).
H.BVD vernam tijdens een gesprek met de S.Q. van Buitenlandse Zaken,
de heer Schiff, dat, naar gebleken is, het bekend geworden contact
van de heer Sungkono met de Ambonese vader en zoon niets met onge-
wenste inlichtingenactiviteit te naken heeft. De heer
is door H.BVD terzake ingelicht.

H.BVD vernam tevens van de heer Schiff dat inzake het bezoek van
Minister Luns aan Koeweit geen enkel contact met de heer
heeft plaats gevonden. Tot dusver worden met Koeweit geen diploma-
tieke relaties onderhouden.

Nato Special Committee. ( Bruesel 27 t/n 29 april 1971).

Aan de hand van de aan de orde komende onderwerpen wordt door H.BVD
bepaald dat HB mede zal deelnemen aan de informal session op
2? april.
HB en H.KEB zullen met H.BVD deelnemen aan de formal session van
28 en 29 april.
H.BVD acht het nuttig dat op deze laatste dagen ook P.HC aan de
bijeenkomst deelneemt.
H.KEB zal met KJA nog contact opnemen inzake de strafvervolging
h.t.l. van staatsgevaarlijke delicten, een onderwerp dat ook op de
agenda voorkomt.

7 april 1971.



AURORA

OCHTENDBESPHEKING op woenadag 1*f april 1971.

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

Afwezig : PH.BVD

1, Overlijden Hear

H.BVD spreekt enige woorden ter herdenking van de op Paaszaterdag
overleden BOA-medewerker de heer t die heden wordt begraven.

2« Sabotage

PH.D meldt dat'in de nacht van 9 op 10 april een transformator zich be-
vindende op een terrein te Diemen in het ongerede is geraakt. Twee
ingenieurs van het GEB-Amsterdara verklaarden dat de oorzaak kortslui-
ting is geweest. De R.P. Diemen kreeg voordat het voorval plaats vond
een anonien telefoontje, waarin werd aangekondigd dat er iets met de
centrale zou gebeuren* Wij krijgen nadere rapporten.

3. Geval Wilnan

H.BVD kreeg na zijn telefoongesprek met Drs. , Hoofdredac-
teur Volkskrant, een telefoontje van de schrijver van het Wilman-artikel
Martin Ruiter.

. Telegraaf-artikel over samenwerking inlichtingendiensten

H.BVD deelt mede, dat n.a.v. het Telegraaf-artikel van 5-4-1971 vragen
zijn gesteld door het CHU Tweede Kamerlid de heer Piket, bij de be-
antwoording waarvan wij door Drs. van Algemene Zaken werden
betrokken.

Mr. deelde H.BVD mede, dat van de zijde van de Sowjet-ambassade
is medegedeeld dat de vader van zijn zoon in Nederland wil
bezoeken en of het met het oog daarop mogelijk is een visum te verlenen.
H.BVD beveelt H.C aan deze zaak grondig te bezien i.v.m. het advies
dat hij aan BuZa wil geven. Uiteraard zal ook Juetitie hierbij moeten
worden betrokken.

6. Bijzondere lasten

H.BVD legt deze week aan de Minister-President en de Minister van
Justitie de bijzondere lasten ingevolge de vorige week in de Eerste
Kamer aangenomen wet betreffende de persoonlijke levenssfeer voor.
Gisteren ontving hij handtekeningen van de Minister van BiZa.
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8. Agenda

19 t/m 22 april - H.BVD bezoekt enige Duitse diensten.

april 1971.



AURORA

OCHTENDBESPRflKING op vri.jdag 16 april 1971*

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

Afwezig : —

1. Ontwerp K.B.

H.BVD ontmoette gisteren Minister Beernink die hem mededeelde dat
niet te verwachten viel dat de kwestie van het K.B. nog door dit
Kabinet zou worden afgedaan. Zoals te verwachten viel is de Minister-
President ondanks de door Minister Beernink in de Kamercommissie ge-
dane toezegging niet bereid het advies van de Raad van State aan de
Commissie over te leggen. HK die gisteren deelnam aan de vergadering
van de Commissie is daarbij eveneens gebleken dat de K.B.-zaak
niet door dit Kabinet wordt afgedaan. Er was een interventie van de
zijde van de Justitie-vertegenwoordigers in de Commissie betreffende
de taakomschrijving in het K.B. van de militaire inlichtingendiensten,
die Minister Polak meer exact omschreven wenst te zien. Bovendien
bleek de heer , hoofd IDB, bezwaren te hebben tegen het voorge-
stelde artikel 1,2 (de preambule betreffende de gebondenheid aan de
wet enz.). Hij had hiervan vastlegging gedaan in een brief aan de
voorzitter van de Commissie, die aan alle leden werd ter beschikking
gesteld. Deze brief zal naar de mening van HK, wanneer deze in ver-
keerde handen komt, bijzondere moeilijkheden kunnen doen ontstaan,
vooral gezien de practische bezwaren die de heer tegen artikel
1,2 naar voren brengt*
HK heeft de indruk gekregen dat men aan de zijde van Defensie wil
trachten de beslissing omtrent het onderbrengen van de IDB bij Defen-
sie, weer ongedaan te maken, voorts dat de Minister van Justitie zijn
handtekening niet onder dit K.B. wil zetten omdat hij het in zijn
hart met de bezwaren van de Raad van State eens is. H.BVD meent dat
wij de ontwikkeling na de verkiezingen maar moeten afwachten. £r is
een volgende vergadering van de Coramissie bepaald op 5 mei.
Daar zal zonder twijfel aan de orde koraen hoe men zich in deze ambte-
lijke kring voorstelt dat de zaak van het K.B. verder moet worden
aangepakt* H.BVD is de mening toegedaan dat waar de IDB min of meer
in de lucht hangt, de kwestie voor de begrotingsbehandeling volgend
jaar moet zijn opgelost.

2. Bijzondere last bij M-acties

H.BVD ontmoette bezwaren bij Minister Polak en Minister-President
De Jong tegen de positie door hem ingenomen in een brief aan de drie
betrokken Ministers betreffende het moment waarop de bijzondere last
bij M-acties dient te worden aangevraagd. H.BVD heeft de betrokken
Ministers duidelijk gemaakt waarom hij gemeend heeft hen schriftelijk t«
raoeten informeren. Minister Beernink heeft van de betrokken brief
zoals in de bedoeling lag, kennis genomen. Hij zal over de aangelegen-
heid met zijn ambtgenoten nader spreken.
HK had over deze kwestie nog een gesprek met Mr. . Deze zal
Minister Polak nog eens wijzen op de gegrondheid van de motieven van
H.BVD.
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3. Sabotage Gulf

H.BVD doet in het kort mededeling van de acties die werden onder-
nomen i.v.m. het terzake ontvangen telexbericht van •

5. (zie Aurora dd. 14-4-1971 pt. 5>-

Minister Polak maakte H.BVD kenbaar dat zijnerzijds geen bezwaar
bestaat tegen toelating van de vader van , die zijn zoon
in Nederland komt bezoeken. Inmiddels is gebleken dat
geen prijs stelt op een ontmoeting met zijn vader, hetgeen hij deze
- onder toezending van een afschrift van de betreffende brief aan
Buitenlandse Zaken - schriftelijk heeft medegedeeld.

6, Telegraaf-artikel over samenwerking inlichtinfcendiensten
(zie Aurora dd. 14-4-1971 pt. 4).

Het betreffende artikel werd door de heer , hoofd van het
NATO Security Directorate aan de diensten van de verschillende
landen toegezonden. H.BVD ontving een mededeling van die
omtrent de gesignaleerde bijeenkomst van de inlichtingendiensten
niets bekend is. wil rekening houden met een desinformatia
poging van de zijde van de Russische inlichtingendienet.
H.BVD meent dat het nuttig is wanneer wij trachten via de bekende
relatie nadere gegevens omtrent de herkomst van het bericht te
verkrijgen. HK zal hiervoor het nodige doen*

7.

8. IDS

H.BVD meent dat het gewenst is dat het contact met de heer
van de IDB gecentraliseerd wordt bij H.G. H.C zal dan zorg dragen
dat wanneer zaken voor andere afdelingen in dit contact aan de orde
komen, deze aan de betrokken afdelingshoofden worden doorgeleid.

9» Perscontacten

T.b.v. het Haagse Post-verhaal had HK op 1J en I'f april gesprekken
met de heer , op de laatstvermelde dag sprak de heer
ook met H.B en CSO.
N.a.v. de bomaanslag op de R.H.D. werd HK opgebeld door de heer

van de Haagsche Courant*

10. Bomaanslag R.H.D.

H.C vertelt het e.e.a. over de verdere in deze zaak van de Politie
verkregen gegevens.

16-4-1971.



AUKOHA

OCHT.SNDBjflSPHSKIHQ op maandag 19 april 1971.

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

Afwezig : H.BVD

1.

2. Bomaanslafl R.H.D. (zie ook Aurora 16/4, pt. 10)

Gesproken wordt over de vrijlating van. de aangehouden Joodse
Amerikaan en over het persbericht dat in Amsterdam bij de
militairen trotyl zou zijn ontvreemd.

3» VeiliKheidsonderzoek

H.D signaleert dat zich bij de PTT een geval voordoet dat mogelijk
tot een bezwaarschrift bij de Gomaissie van Advies inzake de
veiligheidsonderzoeken zal leiden. Het betreft hier de sollicitatie
van een notoire Haagse CPN'er naar een vertrouwensfunctie bij
de PTT.

k. ID-Ni.lmegen

H.D meldt dat ID-Nijmegen ons doorgaf dat de burgemeester aldaar
wenst dat toekomstig personeel van de katholieke universiteit
door de ID wordt gescreend.

5» Privacy-wet

HK ontving een raededeling van Mr. van Justitie dat de
wet betreffende de persoonlijke levenssfeer 22-4-1970 in het
Staa;tsblad komt en dus 22/4 in working treedt.

19-4-1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 21 april 1971.

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

Afwezig : H.BVD - HK

1.

2. "Panorama"

H.E vestigt de aandacht op eeri artikel voorkomende in het weekblad
"Panorama" van 17-23 april j.l.twaarin een gewezen medewerker van
de BID een uitvoerig verslag geeft van zijn ervaringen.onder de
titel "Agent 56 spreekt".

3. Perscontacten

HK voerde op 19 april een telefoongesprek met de heer van
het Algemeen Dagblad, die wilde weten of wij iets met de aanslag
op de R.H.D. te maken hebben.

De heer van de Haagsche Gourant stelde op 20 april een
zelfde vraag t.a.v. de Gulf-affaire.

Via de afdeling Voorlichting Binnenlandse Zaken vroeg de heer
van Het Parool of wij coramentaar konden geven op een be-

richt in het Algemeen Dagblad volgens hetwelk de Russische Ambassa-
de geen commentaar wilde geven op de vraag of Russische agenten
samenwerken met binnenlandse autoriteiten. HK heeft niet voor de
Russen onder willen doen en ook geantwoord: "no comment".

Op 22 april a.s. heeft HK een gesprek met de adj. hoofdredacteur
van De Telegraaf over het artikel van 5 april jl. betreffende de
bijeenkomst van de inlichtingendiensten.

De heer van de Haagse Post legde een aantal vragen voor
die hij wil stellen tijdene zijn interview met H.BVD op 23 april a.s.

Voorts had HK op 20 april jl. een algemeen gesprek met
van VARA "Achter het Nieuwe". Deze hoopte dat, wanneer in de toekoms
e«n, gelegenheid zich daartoe zou voordoen, hij met H.BVD een
T.V.-interview zou kunnen hebben over taak en functie van de BVD.
Hij was de mening toegedaan dat de image van de Dienst verbetering
behoefde.

.̂ Sabotage bi.1 de GulfCzie ook Aurora 19/̂ , pt. 1)
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HK vernam van de heer (Algemeen Dagblad) dat bij de O.v.J.
te Rotterdam een anonieme brief zou zijn ontvangen waarin de
KEN-groep een aandeel in de Gulf-sabotage claimt. HK informeerde
hieromtrent CFO.

5. Bekorting stage-periode nieuwe medewerkere

PH.BVD stelt de vraag of in verband met de krappe personeelBsituatie
de etage-periode van nieuwe medewerkers niet teruggebracht zou
kunnen worden van negen naar bv. zee maanden. In principe wordt
dit niet bezwaarlijk geacht, maar teneinde een duidelijker inzicht

(beete te verkrijgen op welke wijze men hetCtot een dergelijke bekorting
kan komen zal door de heer (£0) en een door H.PZ aan te
wijzen medewerker deze zaak nader in beschouwing worden genomen.
Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek zal over een eventuele
bekorting van de stage-periode later een definitieve beslissing
worden genomen.

21-4-1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 23 april 1971.

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

Afwezig :

1.

2.

Het bezoek dat de hear woensdag aan de Dienst bracht wordt van-
daag afgesloten met een gesprek bij H.D.

Bomaandag R.H.D.

H.B meldt dat een vage melding werd ontvangen dat voor het vinden van
de aanslagplegers zou raceten worden gezocht in de kring van het Corait£
Vrij Midden- en Oost-Europa. Hieraan wordt de nodige aandacht gegcven.

23 april 19?1.



- AURORA

OCHTEHDBESPREKING op maandag ?.6 april 1971»

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

Afwezig : —

Het gesprek dat H.D met de liaison van !, de heer
, voerde, ging over het probleem hoe objecten nu beveiligd

kunnen worden tegen sabotage, Deze zaak is in het Verenigd
Koninkrijk thans actueel. Voorts werd gesproken over de kwestie
van screening van NATO-parlementarierB, dit n.a.v. een brief met
vraagpunten ons voorgelegd door de Minister van Binnenlandse
Zaken n.a.v* een aan deze gerichte brief van de Minister van
Buitenlandse Zaken.

Perscontacten

H.BVD vertelt het e.e.a. over het door hem aan de heer
van de Haagse Post vrijdag jl. gegeven interview.

Buitenlandse Zaken en terroristische activiteiten

H.BVD deelt mede dat Mr. t Chef D.A.Z., is aangewesen els
coordinator bij Bnitenlandse Zaken t.a.v. meldingen oratrent ter-
roristische activiteiten voor Buitenlandse Zaken van belang, bijv.
botrekking hebbende op diplomaten. Hij zal dan de Directie Kabinct
en Protocol en ook* de BVA inlichten.

Panorama

H.BVD maakt een aantal opnerkingen over de concept-bijdragen van
de afdelingen voor het Panorama. Hij is van mening dat in deze
bijdrage te weinig is rekening gehouden net hetgoen de Minister
en de Secretaris-Generaal dient te worden oedegedeeld.
Het gaat erom on de hoofdmoraenten van onze activiteiten vast te
leggen.
H.BVD geeft vervolgens aan op welke punten hij de bijdragen wenet
te zien gewijzigd.
H.BVD vraagt zich af of er bij het volger.de Panorama nist toe dient
te worden overgegaan de afdelingsbijdragen als bijlage te voegen
bij een overzicht dat onder hoede van de Dienstleiding wordt
opgesteld en dat een samcnvatting geeft van wat door de Dienst
in de afgelopen periode is verricht.

26 april 1971.



AURORA

OCHTiSNDBSSPRaKING op woensdag 28 april 1971. •'.

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

Afwezig : H.BVD

1. VeiligheidBonderzoeken.

H.D deelt mede dat de advieacomraissie inzake de veiligheidsonderzoeken
nog steeds geen advies heeft uitgebracht in de zaak van de bode bij
Economische Zaken. De afdeling D heeft een vrij intensieve bemoeienie
met de kwestie van de sollicitatie van een CPN-er naar een vertrou-
wensfunctie bij de PTT, waarover H.D enige tijd terug sprak. Het blijkt
dat het de PTT veel moeite kost om precies de voorgeschreven procedure
t.a.v. het veiligheidsonderaoek en het bezwaarschrift te volgen.

2. Buitenlandse Zaken en terroristische activiteiten. (zie Aurora
26-4-1971, pt. 3).

PH.BVD nara gisteren deel aan een bespreking over dit ondarwerp bij
Buitenlandse Zaken* Aanwezig waren de heren en en
Mej. van Buitenlandse Zaken en de heren en
van Justitie. In tegenstelling tot hetgeen in de Aurora-vergaderiiig
vaa 26-4-1971 werd medegedeeld, blijkt het in de bedoeling te liggen
dat meldiugen omtrent te verwachten activiteiten tegen in Nederland
geaccrediteerde diplomaten, of vestigingen van buitenlandse verte-
genwoordigingen worden doorgegeven aan de Directie Kabinet en Protocol
van Buitenlandse Zaken. Meldingen betreffende activiteiten die buitcn
dit kader vallen, en van belang zijn voor Buitenlandse Zaken, zullen
worden doorgegeven aan de heer " .
Dit staat echter nog niet vast, wij krijgen daaromtrent nader bericht.

?• .Verwerkingsmogeli.lkheid technische acties.

PH.BVD beveelt H.B en H.C nog eens aan om bij het aanvragen van bij-
flfcondere lasten tijdig overleg te plegen met de afdelingen 3 en TD
t.a.v. mogelijkheden van verwerking en technische opvang.

28-4-1971.



AUXOHA

; op raaandaff J> ne± 19?1.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - PUS - H.K23 - H.TD - HK

Afwezig : •*-—

1.

2.

Bijeenkomst Special Committee

H.BVD zegt dat de afgelopen bijeenkornst niet veel nieuwe geaichts-
punten heeft opgeleverd. Er waren enige intere^sante mededelingen
van de heer . van over de Gulf-affaire.
In verband daarraede zal een medewerker van de afdeling C eventueel
vergezeld van iemand van de afdeling B zich naar Parija begeven.

H.C deelt mede dat naspeuringen naar een eventueel verblijf van
hier geen resultaat hebben opgeleverd. Door de -verte-«

genwoordiger was gemeld dat zijn vrouw meende, in 'Jassenaar
te hebben gezien.

Geaprek met Heer

H.D had vorige week met deze Belgische functionaric een gesprek
over de kwestie van de screening van NATO en .y^U-parlementnrier
Dit naar aanleiding van de brief die daarover van onze Minister
werd ontvangen»

Agenda

k mei tot 1 juni H.BVD met vacantie,
J> juni bijeenkoinst Hoofden Beneluxdiensten Brussel,
8 juni bezoek van de D.G. ,
eerste helft juni mogelijk bezoek van H.BVD aan

3-5-1971.



AURORA

OCHTBNDBiSSPRSKING op woensdan 3 nei 1971.

Aanwezig: PH.BVD - H.B.- H.C - H.D - PHE - KEB/3 - H.TD - K/D

Afwezig : H.3VD - HK

1.

2.

3.

Bomalarm Amerikaanse Ambassade

Naar aanleiding van een gistermiddag ontvangen en doorgegcven
(valse) melding betreffende een bomaanslag op de Amerikaanse
Ambassade vernam H.C van de zijde van O.O.&.V. dat men daar
prijs stelde op een waarschuwing van ons in een zo vroeg aoge-
lijk stadium* Dit, oradat de eventueel te leveren bijstand
door O.O.&.V. georganiseerd raoet worden.
PH.BVD wijst erop dat volgens gemaaTcte afspraken DKP-BuZa
in dergelijke gevallen zorg zal dragon voor het informeren
van O.O.&.V.. Gezien onze goede relatie net deze laatete
directie en ter voorkoming van onjuiste meldingen doen wij
er goed aan in de toekomst steeds ook O.O.&.V. bij wijze van
voorwaarschuwing, rechtstreeks in te lichten.

Clearances bijwonen NATO-bi.1eenkon3ten

H.D geeft een overzicht van nieuwe regeling. Bepaald is thans
dat de voorzitter voor het begin van de vergadering aan elke
delegatiechef de vraag zal stellen of voor de leden van zijr.
delegatie de vereiste clearances zijn afgegeven en of zij
gerechtigd zijn de bijeenkomst bij te wonen. Het verdient
aanbeveling dat medewerkers die voor het eeret aan een bijeerv-
komst zullen deelnemen, zich door DOB laten voorlichten over
de gang van zaken.

Sabotage Gulf

PH.BVD had gisteren een telefoongesprek met de heer
, die een en ander meedeelde over het resultaat van zijn

reis naar Israel. Wij ontvangen een afschrift van zijn rap-
port en zullen daarna nog gelegenheid krijgen om een gesprek
met hem te hebben.

5 mei 1971.



AURORA

OCHTEKD35SPR3KING op vri.idaK ? mei 1971.
»

Aanwezig: PH.BVD - H.D - H.C - H.D - PHS - KSB/B - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1.

2.

3.

If.

5.

6.

Sabotage Gulf

Het bezoek van PHC en BFA aan heeft niet veel nieuwe
gegevens opgeleverd. Volgens zou er op 6 en 7 maart
een poging tot een aanslag zijn geweest, die is mislukt.

Zuid-Molukkers

H.C deelt mede, dat het a.s. weekend 6 man van de veroordeel-
de Zuid-Molukkers met weekend-verlof gaan*

Pursue voor BVP-medewerkers

KBB/B deelt mede, dat de 2e groep van 5 BVD-medeworkers, die .
een cursus bij gaan volgen op 2 oktober zal vertrekken
De 1e groep vertrekt zoals bekend eind deze maand.

Aanslag R.H.D.

PH.BVD informeert bij de afdelingshoofden of al reacties van
buitenlandse relaties werden ontvangen op onze telexberichtan
over de Jewish Defence League en het Comit€ voor een Vrij
Midden Oosten.

CVIH

PH.BVD woonde gisteren de CVIN-bijeenkorast bij. Gesproken
werd over een stuk door het CVIN opgesteld betreffende de
situatie in het Midden Oosten. PH.BVD stelde het S3P-stuk
over het 2ke partijcongres ter beschikking, dat hij van hoge
waarde acht.

Perse ontac ten

HK voerde raaandag J> mei een afsluitend gesprek net de heer
van de Haagse Post over diens cover-artikel betref-

fende de BVD.
In het concept-verhaal werden enige wijzigingen aangebracht.
Het omslagverhaal zal in de Haagse Post van 12 raei a.s. ver-
schijnen.
HK werd opgebeld door de heren (KOS) en
(Telegraaf) over het artikel in de Daily Kail van J> mei
betreffende het aftappen van telcfoons van hoge defensie
autoriteiten door de Hussen in Londen. K3B/B zal over dit
artikel ijjforraaties inwinnen.

- 2 - .
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7. KB-Coramissie-:

HK woonde woensdag een bijeenkorast van deze Cornmissie bij.
Ter sprake kwam een in overles tusaen Justitie en Defensie
gewijaigde taakomschrijving van de railitaire diensten/ HK
heeft bexverkstelligd dat een passage daarin over organisaties,
groeperingen en personen werd doorgehaald.-Verder kwan even
ter sprake de toezegging van Minister Beernink aan de
Katnercoramissie betreffende het advies van de Raad van State.

7-5-1971.



AURORA

OGHTEND3I3SPRSKING op naandag 10 mei 1971.

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

Afwezig : H.BVD

Veillgheidsonderzoek

UK werd vrijdagraiddag 7/5 opgebeld door de C.d.K. Groningen
Mr. Toxopeus, die hera vroeg of het-rnogelijk \vas sen summier-
onderzoek in te stelien naar een sollicitante naar de func-
tie van persoonlijk secretaresse van de C.d.K.,
HK heeft hem gezegd dat" wij aan dit verzoek zullen voldoen.

Diploma-uitreiking

PH.BVD meldt, dat de uitreiking van de veiligheidsdienst-
diploma's aan de groep deelnemers van.de jongste cursus
vrijdagmiddag in ons gebouw goed is verlopen.

10-5-1971.



AURORA

Aanwezig: PII.3VD - H.3 - H.C - PHD - H.E - E.K33 - H.TD - K/D

Afwezig : 1I.BVD - HK

1.

2. Inductie tclefoon

PUD deslt mod?, dat van een zekere heer

de modeling vford entvangen dat hij via siju tele-
foontoectcl een. met r)e Dionst gevoerd ttlefoongeaprel: had

Het betreffende ^ccprek bleek bij onderr.oelc door CG rr.et
II.LUID te ?.i jn gevoerd

aK za.L no^ r.finer
teclmisch ondercocht v;orden. Naar alle waa3*schijn?wi jkheid
b^treft het hier een fler veelvuldig voorko.^onde g«vp.l.1en van
inductie.

PHD outvinc een copie van het door de Advior.oonmits.re ui^gr--
brachte advies in de aaak van de bode vy.r.- .;:--, or ot>i-
sche Sakftu. De Cornniaoic adviseert met -.iris tegan tx'.T;:' c 'L:-; ;-
uen om bfl';rol-:ken5 niot te ontsla-ij:,
PH.BVD raerkt or> dat rie Comniscie blijkbaar onvoldc«ndo a:xn~
dacht heof fc be-steed -ian do persoonlijke ftedra#in£;en van cle
man ir, kvM?;.stie die: hen toc:h duidelijk als ongeaohiki voor-
een vertrouwenefunctie stempelden. ilet ariviac z?.l in ter -n ter
konnisncnin^ circuleren.

Ka;!i e r o ve r t r a d i 1 ~ en

In not ovoraic'it. van do :>VA sijn - beh'-ilve in da excriplafrn
voor de botrokken afdelinGshoofclen - de na::i9n van -:.^ ovnr--
t rcdHi-B nio^- vcrnoid. Oi:,».=>K!Rrkt yford t d?.t h w t uxt. ^-r5\«rjt i ' i -
oo^punt nutti.-j kcxn sijn o^J doae nan^n stocd;i l,ri. ho- ovai-xich
op te nenen.

ulf

PH.KVD ontvinr; ri.stcren beaoek van de he&r ">f:ii! v-
hij oon oxsrjpl;x ;.r v;;i; aij!i rapvorl- p:itv::.r..£, I"'auat v/.lj -"lit
rapport beotucieerd ' l eVben an.1 er ^ele^^iiboid l;er3^aa^ o*. r-
over een iu\:i«?r t'«oi;-.a-ek net -le hr-er ^-..* hebbo?ii r.'I
outv i>i /3 van do hcer ooi;. eer. ia^}>orh ovt?r do *•'. ;..:
dat intniddols a-Adr de afdc'I:i.:!~ J'J is tfoor^t-vlaicic

11 u«i 1971.



AU.30RA

^ri Jig OT> yri jjas 1 k raei 197J..

Aanwezig: PH.BVD - H.B - K.C - PHD - H.S - H.KE3 - H.TD - UK

Afwezig : H.BVD

1.

2.

C?W-PB_-vergaderins

H.B vertelt enige bijzonderheden over de zaterdag 8 raei ge-
houden ver?;adering van het P3 van de CPN.

Haagse Post—artikel over de BYD

Gesproken wordt over het BVU-omslagverhaal in de HP ve.n
12-5-1971, in het bijzonder over het artikel van Daan Dijks-
tnan.
"Het antecedentengevlooi raaakt een hoop men^en razend"
- een journalistiek broddellapje - waarin een aantal affaires
uit het verleden die de BVD sotaa kwalijke publiciteit be-
zorgden wordea gereleveerd. HK zcgt dat wij niet op de hoogte
waren van de inhoud van dit verhaal, dat kennali;]!'. bedoeld
is als een terjenwicht tegen de verhalen van de hand van de
heer . HK was door de heer gefcegd dat er een
artikeltje zou koaen met opsierkingen van personen die zich
kritisch t.o.v. van de BVD opstellen. Hierbi.j was de indruk
gewekt dat b.v. een PSP'er aan het woord zou kornen.
H.B wijst crop dat hst veri&elele in het artikel betreffende
de' benaderinfi door de Menst van een siekere Keen ./alle, vros-
ger lid van de K2N, onjuist is. Het verraolde o:atre:)t het
BVD-corttact wet een onderhuurder van de HP-columnist, SchJ.v.'p£iv
bevat wel een kern van waarheid. HK zal over het artiLel
contact zoeken met de hoofdredacteur van de HP,
en daarbij naar voren brengen dat wij het betrenren dat d?.ar-
over geen contact met one is opgenomen. Snige foitelijke
onjuistheden zouden dan onder de aamlacht si.1» gebracht.
a. 13ij lezing van hst artikel kreeg HK de indruk dat hot jviot

de bedoeling heeft ou iets kwalijks over do BVD te bcrdo
te brengen. Dit blijkt uit ainnen als: "In L«iden ontstond
een ware hausse in waanzinnige BVD-geruchton" en "Dit
soort hersensspinself? houcit ook de ray the in ftnnd ale zou
de BVD iedereen en alles afluistercn ena." Voorts uit
de slotzin "De BVD paranoia" lijkt onuitrceibaar".

b. J!K zocht contact met de heer . Die blsek i3et. •.•iir-k-'
teverlof tot raedio juni afwszig te zijn. Via dp Yesr
kreeg hij de heer Dijkssan aan de telefoon* Deze seidc-
dat bij het schrijven van zijn artikeltje niet de bedc.il in
heeft voorgezeten om een kraakvsrhaal over de B'/;) te m?.-
3:en, reaar ora aan te tonen dat er in bep»ald? irrin^on eer.
soort BVD-paranoia bestaat. HK hseft hew {j&aô d het ĵ r.ir.er
te vinden dat yeen contact net hem »aa op.;reuonori ofscip.t hi;;
dan op enige onjuisthedsn had kunnen wijaen. V«at h-.;t Van
3anten verhaal aangatit heeft hij de aandaoht geveeti,;;;-! o?
hot verhaal over dio kwestie e:iif-;e jaron t'-:rû r in rlr N'j.'.v.'--:
Linie van . Dijks-r.an gaf toe dat het v/silv.cht bs-'-.si'
was gts?:eest even contact ast ens op te no in en..
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ReiziEernverkoer blnaen ie

Wij ontvin&en eea telex van waarin onze opinie wordt
gevraagd over do eonsaquanties van de opheffing van de
controle op het reizigersverkeer aan de Nederlands-Duitse
grens.
PH.BVD heeft deae zaak in handen gesteld van KJA.

Defensie-stadlecgntrura ,

HK vertelt het e.e.a. over de door hen bijgewoonde 5̂ e herha-
lingscursus van het D3C de afgelopen dagen. De generaal

gaat per 1 juni a.s. met verlof.
In zijn vervanging als directeur DoC is nog niet voorzien.
Hij heeft het directeursbijit.je er al bij neergele^d, en \vas
op de cursus niet aanwezig.

1<f raei 1971,



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 1? mei 1971*

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

Afwezig : H.BVD

1. Radio Nordsee

Gesproken wordt over de persberichten van hedenmorgen betreffericle de
brandstichting op het Radiozendschip Nordsee. PH.BVD wercl hierover aonda,j
raorgen l6-5-*71 te ca. 10.00 uur opgebeld door de O.v.J. Amsterdam,
Mr. . Op verzoek van de S.G.-Justitie verzocht deze wanneer
de Dienst door de Pers zou worden gebeld of wij one dan. van comraentaar
zouden willen onthouden. PH.BVD heeft de hcer van CDO verzocht
contact op te nemen met de D.C. van de R.P. te Water, de heer ,
die met het onderzoek is belast. De heer is daarin gisteran nier.
geslaagd, zodat hij nog geen coherent verhaal over het voorve.l kon
geven.
Ons is nog niet bekend wat de motieven zijn geweest van de verdachter.
van de brandstichting die in Scheveningen werden aangehouden.

2. Commissie van Overleg

Ter sprake komt de mededeling van de kant van de Ambtenarendej.egatio
betreffonde de jongste vergaderingen van de C.v.O.. PK*BVD aai hiet*"
over met PZ epreken.

3. NATO Security Committee.

H.D breugt verslag iiit ointrent de bijeenkomst van het Security Gom-
mittee die hij vorige week bijwoonde. Men kwarn daarin geroed wet <ts o?-
stelling van een rapport ter verbetering van de security van Oe
Deze werkzaamheid ie een gevolg van de zaak Roussilhe.

18 aei 1971,



AURORA

OCHT3NDBESPREKIKG op woensdag 19 «ei 1971.

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

Afwazig : H.BVD

1» Conferentieoord

H.B vertelt enige bijzoudarheden omtrent het Conferentieoord
"Spoulderbos" bij Garderen, dat do afd, E op het oog heeft,

2, Rculio Nordsee

Gesproken wordt over de verdere ontwikkeling van de gebeurtenisaen.
Sen siodewerker van de Bienst is aan boord van de Mebo II geweest*
Van ontvingen wij sen verzoek om een Bamanvabtend bericht betref
fende hotgeen rond Radio Nordsee is gebeurd.

Bestjrokon wordt de nota van de afd. £ ovar het stageprogran. De hiei-bij
betrokken afdelingshoofden stemmen met da aanbeve3.ingen van deae nota i».«

19 «ei 1971.



AURORA

•in op vrljdaf; 21 nei 1??1.

Aanwezig: PH.3VD - BO - H.C - H.D - Ji.S - H.TD - UK

Afwezig : K.BVD - H.KE3

1.

2.

Heer

H.E deelt mede, dat de heer
overleden.

Perseontacten

in de afgelopen nacht is

UK werd woensdag 19-5 opgebeld door de heer van hot
Vrije Volk. &eze is werkzaam bij de parlementaire redact!:';
van het Vrije, Volk. Hij had enige gesprekker. gevoerd net Ir-
V/ilcian en overwoog naar aanleiding daarvan een artikel o-r??
diens zaak te schrijven. Alvorens dit te doen raeende hij dst
het juist wa£» een gesprek met de BVD te hebben. H.»I heeft he-is
gewezen op de bijzondere rnoeilijkheid voor de Menst wan-v.-jc-'"
gesprekken over personen worden verzocht. De afspraak wsrU
gemaakt voor een off the record gesprek op din«da<5 -?5-5»

AFCSNT

H.D deelt mede dat in het inforraeel overlejr ir.et de iniJ i i:ai:v?
diensten door de heer (MARID) infornatie v/e-rd ver;.':: r.' !-.
over stappen door enige AFC13KT officieron ondsrnor,on bij GC
VCfl en bij de bevelhcbberc van de zee- en de lar 'Onrr.fi t .
Het gaat hi'.er om de Jflngelse Brigadier-General s

Hoofd G 2 AFCBNT die zich saraen met a&n t«,ve?tal anderr: o A ' i i ' t - -
cieren bij de £-enoenden heeft; beklaa;r,d, bevvere»ule <iitl do^r
de Nederlandse instanties onvoluoende aandac.ht wrrd gepoh >;; ' • - . ? v

aan het counter intelligence aspnct t.a.v. ACCENT. Met u:i.;'=c '..
BVD zou in iiit opzicht o.a. door gebrek aan finanoirl-a >;Ut::>> •
len tekort cchieten.
Volgens de heer sou e.e.a. var de kant van '̂  2 V. b? .7
de Generaal zijn rechtrjezet. PH. BVD aohl: nor •;'•••-:-v vl
onbegri jpelijk en meent dat w i j niet noeten na l r i t a i i ovo.it-..". i i
in het geweer te koraen. Hij vei-zoekt H.C iich tor?;uke K'xvl'ii'
te inforfteren. In cle dinousnie komt de vrna'* naar vor^.u of ••'.•
AFC3"T-stappen .-ao-^elijk te inoken kunnen hebben ~i?t ct?n --'-l^'---
meon onbehagen aan militaira iiijde t,p..v. ailerijnAdo 5e,'.:vc-7
va.a verschillende groeperin^en die tegon de krij,;r=:Viar;}it -.iij'i
gericht.

zeven diensten

PH. BVD lecst een mededolin;; van BFA voor oratrcnt. do dr>:
rl'igen in Londen gehouden bi jaeii'-'oir-st, «.va?.™bij a?.-
iieraei" aamveaig wan. rlr werd esn cverwensternming boreikl
een fichier coin:.:u« zal eeu bijeenkoniSt op w-?rl<".:Lv*
van de diensten bele^gen tc^en eind

21 raei 1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 2*f mei 1971.

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

Afwezig : H.BVD

1. Loos alarm

FH.BVD dealt mede dat afgelopen zaterdag bij »le afd. B een bericht were;
ontvangen omtrent een voorgenomen aanslag op een installatie tot fluori-
dering van drinkwater in da omgeving van Alkmaar.
De daarvoor in aanmerking koraende instarities werden geinforneerd. Er
heeft geen aanslag plaatsgevonden.

^

2. AFCENT

H.C nam vrijdag 21-5 contact op met de heer . Deze bevectigde dnt
de beweringen van Koofd G2 AFCENT inderdaad waren rechtgezet. H.D ani ;,f>r:
nadere inforiaaties inwiunen bij de heer (MARID).

3. Pei* scoti t ac ten

HK wercl r.aterdag 22-5 opgebeld door de heer D.F. van
"Vrij Nederland". Deza wilde gx'aag een gesprek hebban over de aons"«f.iK rp
de R.H.JJc. HK heeft hem geziegd si oh af be vragen of eon d̂ rogeli.ik %#sp v'.-'-•
ve&l zin heeft. Aange?.ieri ds heer kenbaar niaakts gaarne es.ia
langF t?t zullen komer, tsaakte HK een afeprsek voor maandag 2̂ -5»

2k mei 1971.



AURORA

OCHT5MDBSSPRSKI7JG op woensdag 26 mei 1971.

Aanwesig: PH.BVD - H.B - H.C - PHD - H.B - H.KBB - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. OvJ voor spionagezaken .,

PH.BVD naakt melding van de ontvangst van de officicle
brief van Justitie betreffende de benoeriing van Mr. Schiasel
tot Officier van Justitie in hetarrondisseaent Den Haag die
speciaal belast wordt met de behandeling van spionagezaken.
Hij zal als zodanig ook worden aangewezen voor de andere
arrondissementen.

2. Perscontac ten

HK voerde maandag 2̂ -5 een gesprek met de heer van
Vrij Nederland die opdracht gekregen had van zijn redactie
om te bezien of hij een artikel kon schrijven over de boin-
aanslag op de H.H.D.. Vervolgens had HK op dinsdag 25-5
gesprek met de heer van net Vrije Volk ovex1 de
kwestie V/ilraan. Hij raaakte hieromtrent een korte nota lie.

r

?,6 raei 1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 28 mei 1971 «

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

Afwezig : H.B VI)

- KK

1. Bode Economische Zaken

H.D meldt dat bij Economischs Zaken bealoten io - sulks
in afwijking van het advies van de Commissie intake de
veiligheideonderzoeken - hot ontslag van de bode
te handhaveu.

2. AFCEHT (Zie ook Aurora 21 en 2k mei 1971)

H.D vernam nader van de heer van MAKID, dat Koofti
G2 AFCENT niftt met de VCS en de bevelhebberr. van d«
krijgsmachtdelen heeft geeproken over het couut-er-inteljli
gence-aspeot van AFCSNT.
Hij heeft zich wel terzake geuit tegenover da hoofdtn VB;I
de militaire diensten, Hoofd HARID had van de admir&ni

, de bevelhebber van de zeestrijdlcrachteK. vorncn'.en, cf-i
mede ale gevolg van de rapportage van ciilil-.aii-e aijrie aar.
NATO-organen o.m» aan Shape bij milittira in>3tunties in O.
V.S. en in het V.K. de indruk bestaat dat de situati* iji
Nederland door het optreden van allerh
stromingen uitermate lubiel is*

28 mei 1971.



2.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2 juni 122^=====S==:========= ==£==r:=;===i;E===i;=====ti=:

Aanwezig: H,BVD - PH.BVD - KB - PKC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : - - -

Vergaderinq: seven diensten (zie ook Aurora 21 mei 1971 P» *0«

H.BVD vertelt nog enige bijzonderheden over het verloop van de
weinig gsslsagde bijeenkomst van de 7 diensten waarbij informeel
ook aanwezig was in London op 19 nei 1971* Er is daar niet
gesproken over een fichier common van terroristen, maar over een
gelijke fiche.
De bespreking op werkniveau waarvoor het initiatief nam
over het Arabieche terrorisme zal op 29 en JO juni in Bern plaats-
vinden. De Dienst zal daar vertegenwoordigd worden door PHC en
KEB/B.

Van zijn aanwezigheid in Londen maakte H.BVD gebruik om gesprekkeh
te voeren bij . Met de heer sprak hij
over de verhouding tot het parlement en afluisterzaken*
Ook kwam ter sprake de kwestie van de screening van NATO-parleaen-
tariers. verricht terzaks niet meer dan een file-check.
De DG toonde zich verbaasd over het feit dat de Engelse ver-
tegenwoordiger bij de NATO hieromtrent mededelingen had gsdaan.
Kij zal het verrichten van naslagen t.a.v. parlementariers stopzetten.
Bij sprak H.BVD o.a. met de DG de heer . Ter sprake
kwam do verhouding tussen de beide engelse diensten en de visie
op de station Den Haag. H.BVD maakte van zijn gesprekken een
notitie.

Bezoek keiaer Hirohito

In verbaud met het informele bezoek van keizer Hirohito aan Nederland
(8 tot 10 oktoher 1971)nam H.BVD gisteren deel aan een gesprek onder
leiding van minister Beernink, ter voorbareiding van een contact
met leden van de Japanse veiligheidsdienst, die raedio juli naar
Nederland komen. H.BVD zal aan het gesprek met deze functionaries*!!
deelnemen.

Vaste commissie voor de inlichtingen- en yeiliKheidsdiensten

De samenetelling van de nieuw benoemde commissie is thaus als volgt:
Mr. Geertsema, fungerend voorzitter; leden: de heren Riesheuvel,
Den Uy.l, Van Mierlo, Udink en Veringa. Beide laatstgeuoemden kwaaen
in de plaats van reap, de heren Mellena en Schmelzer.

2 juni 1971



AURORA

Aahwezig : II.BVD - PH.BVD - H.B. - PHG - H.D. - H.E. - KSB/B - H.TD - HK
Afwezig :

1.

2. PZ

HBVD deelt raede dat in de ontwikkeling van de ziekte van HPI5 een
stagnatie is opgetreden. 2r meet mede worden rekening gehouden dat hij
nog geruime tijd afwezig zal zijn. H3VD spreekt wajirdering uit voor de
wijze waarop de raedewerkers van PZ de zaak voortzstten. Kij doet een
beroep op de afdelingshtfofden om net de noeilijke situatie WF.nrin P^
zich bevindt zoveel mogelijk rekening te houden.

3.

HBVD had een gesprek met de nieuwe '-vertegenwoordiger, de heer
•

Daarbij kwara aan do orde de verhouding tussen het Auswartigo Arat en
en de uitwerking die dit op de plaats van de vertegenwoordiger

in den Haag heeft. In September a.s. komt dr. naar den Haag on net
HBVD over de relatie tussen de diensten een gesprek te hebbeh.

*f. Agenda

maandag 7 juni 11.00 uur: H3VD bespreking met Minister Beernink.
maandagraiddag bespreking met de heer ', inspecteur Financien voor
BiZa over begroting.
dinsdag 8 juni: bezoek aan Dienst van DG- , .
raaandag 1*f juni bespreking hoof den Beneluxdienstcn in 3russel.
donderdag 1? juni 's-morgens PG-vergadering, des middags C'/IN.
1? t/n 22 juni bezoek aan de Dienst van Hoofd VNA, de hoer

, opvang voornamelijk door de afdeling B.



AURORA

OCHTENDBBSPREKINQ op aaandag 7 .1uni 1971.

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

Afvezig : —-

1# Portugese verzetsorganisatie •

Ter eprake komen persberichten over de aanslag van de Portugese ver-
zetsorganisatie ARA (Gewapende Revolutionaire Aetie) op bet Portugese
coneulaat in Luxemburg, waarbij o.m. 280 Portugese paspoorten werden
ontvreemd.

2* Anti-Israel-activiteiten

PH.C meldt dat vrijdagmiddag k juni een bericht werd ontvangen omtrent
te verwachten anti-Israel demonstraties op 6 juni, de dag waarop
indertijd de Gaza-atrook werd bezet* Deze denonstraties zouden in
Leiden, Amsterdam en Den Haag plaatsvinden. De daarvoor in aanmerking
kooende autoriteiten werden gewaarschuwd. De aangekondigde demonstra-
ties hebben, met uitzondering van een kleine manifestatie vrijdag-
middag bij de Israelische ambassade, niet plaatsgevonden.

3» Qeval vertrouwensfunctie PTT

H.D. deelt mede dat vandaag zal blijken of de communietische afdelings-
bestuurder die solliciteerde naar een vertrouwensfunctie bij de PTT
tegen zijn afwijzing een bezwaarschrift zal indienen bij de Advios-
commissie inzake de veiligheidsonderzoeken*

'f. Bond van Wetsovertreders

In een persbericht in De Volkskrant van 7 juni over de "langharige
militair" Wehrmann, die door de krijgsraad tot 2 jaar gevangenis-
straf werd veroordeeld, wordt melding gemaakt van de activiteit van een
"Bond van wetsovertreders". H.BVD vraagt H.B te willen doen nagaan
wat dit voor een organisatie is. Als deze groep inderdaad het doel
heeft de wet te overtreden, meet deze worden aangemorkt als een verbodei
vereniging en is het wellicht nuttig Justitie erop attent te maken.

- 2 -
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5« Stage-programma afdeling E (zie ook 19 «»«i 1971 punt 3)

H.BVD verklaart zich accoord met de atage-nota van de afdeling E.
Hi j meent dat net aanbeveling verdient de stageperiode elechts
tijdelijk te bekorten.

6. Veiljgheidsdienst Koninkli.1k HUJB

H.BVD kreeg vrijdag 4 juni bezoek van de heer , hoofd
van de Veiligheidadienst van het Kon.Huis. Deze wilde zich orienteren
over de Zuid-Holukkers, waarvoor H.BVD hem naar CFO verwees. Hij;
deelde mede dat de Koningin op 25 auguatus a.s. een bezoek aan
Indonesia zal brengen. Dit bezoek moet formeel door de nieuwe regering
worden goedgekeurd. De datum van het bezoek geldt tot nader order ale
vertrouwelijk. .

7 Juni 1971



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdaE 9 .luni 1971

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

Afwezig : ——

1. Herdenking Russische invasie in Tsjechoslowakije

PH.C deelt mede dat in de kring van de Tsjechische arabassade rekening wordt
gehouden met de raogelijkheid dat er op 20 en 21 auguetus demonstratievo
activiteiten zullen plaatsvinden i.v.m. het feit dat het op die data drie jaa
geleden is dat Russische troepen Tsjechoalowakije binnentrokken.

•

2. Gesprek met de Minister *.

Het gesprek dat H.BVD, vergezeld van HK, raaandag 7 juni jl. met Hinister
Beernink en de S.G. Dr. had, ging voornamelijk over het gesprek dat
onze minister met de Minister-President en de Minister van Justitie had
n.a.v. de brief van H.BVD van 7-'>-1971 over de afluisterwetgeviag. Minister
Beernink informeerde H.BVD omtrent de uitkorast van het gesprek tussen de
ministers. H.BVD dient, behoudens bijzondere omstandipheden, voordat tot
het in uitvoering geven van een K-actie wordt overgeyaan, het voornecien
daartoe met de Minister van Binnenlandse Zaken te bespreken. Be Minister
zal e.e.a. in een brief aan H.BVD var-tleggen.

2- Begrpting 1972

Maandagmiddag 7 juni vond het gesprek met de heer van Fincincien over
de begroting plaats. Hij verzocht ona enige posten nog eens nader ta \vi3.1a:t
bezicn.

4.

5.

H.BVD vertelt het e.e.a. over het bezoek aan de Diem-t op dinscJag 8 jur;:i.
van de D.G. t de heer . Hij blcek eeit seer levendige
pereconlijkheid te zijn, die in zeer goede relatie staat met
President Pompidou. Hij zeide in zijn opvattingen stork verwant te zija
aan die van de D.G. van de DST, de heer . Hij bevestigde dat in de
Franse buitenlandse politiek ook t.a.v. de comnunistische landen na het
heengaan van Generaal De Gaulle een zekere v/ijs-iging is opgetre'Ien. Er v;e.r-.l
een aanbod tot nauwere saraenwerking op tenhnisch gobicd gedaau. Afgesproken
werd dat PH.BVD binnen afzienbare tijd een bezoek aan zal brongen.

Van 20 tot 22 September a.s. korat Dr. naar Den Haag om een gesprek to
voeren over dc samenwei-king tuesen en ons. PH.BVD meent dat in het
bijzonder op het terrein van Oost-Duitsland raeer gegevens zouden kuuaen
worden uitgewisseld.

9-6-1971.



Aurora

Ochtendbespreking op vrijdag 11 .luni 19?1

Aanwezig s PH.BVD - HB - PHC - HD - KB - KTD - KEB/E - K/D

Afwezig : HBVD - HK

1.
KBB/B deelt raede dat thans besliet is dat de -vertegenwoordiger

h.t.l. in hot bestand van de Duitse AmbaBsade zal worden op^enoraeru

De heer is i.jverig aan net zoeken naar een vroning eu tor

wachten is dat hij zich epoedig hier zal vestigen.
.*•

2. Commiesie van Qvorleg

PHBVD doet enige mededoliagen betreffeade de gistsrmiddag gehowden

bijeenkomst van de Oomraiseie von Overleg met de

11 juni 1971



AURORA

OCHTENDBESPREKING op. woensdag 16 juni 12
r:=sssss:rss— sssscssssrsss ±:£as£sssss5s:sss?s:s5££5;cs»5=s

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H.B. - PHC - H.D. - H.E. - KEB/B - HTD - HK
Afwezig : - -

1. Gulf-affaire

PHC bracht gisteren, samen met de C.v.R.P. , een bezoek
aan Parijs alwaar gegevens betreffende de Gulf-affaire werden
geverifieerd.

2» Veiligheidsonderzoeken

HD meldt dat de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken bij de afdelihg
zodanig zijn opgelopen, dat vier maanden nodig.zijn voor een veilig-
heidsonderzoek is voltooid. Er werd een vrij groot aantal aanvragen
van de Marid ontvangen* Verdere stagnatie treedt op doordat E-IX
voorrang moet geven aan onderzoeken t.b.v. de werving van eigeu
pereoneel*
HBVD. beveelt de betrokkea afdelingshoofden as>n al het mogelijke tc
doen om oplossingen te vinden. Hij geeft in overweging onderzoeken
zo mogelijk door de ID-en te laten verrichten.

Bi.leenkomst Hoofden Benelux-diensten

HBVD vertelt het e.e.a. over de maandag 1̂ -6 gehouden bijeenkorast van
de hoofden van de drie diensten in Brussel.
Gesproken werd over de beveiliging van de Europese Gemeenschp.p, en
over het Arabisch terrorisme. HBVD voerde ook nog geeprekken met de
Heer van de Permanente Vertegenwoordiging on met de Keer

, Hoofd van het Beveiligingsbureau van de Europese Gemeensch.ap»

16 juni 1971



AURORA

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H.B. - P.H.C. - H.D. - PHB - HTD - HK
Afwezig : KEB/B

1. Mevrouw

H.BVD spreekt een kort woord ter herdenking van Mevrouw
, die de afgelopen uacht na een laagdurige ziekte is

overleden.

2. Veilipheidsonderzoeken (zie ook Aurora 16-6-1971 punt 2)

HD deelt mede dat hij met Marid een vermindering van net aantal in ts
stellen onderaoeken is overeengekomen. E-IX z<il trachteu enie;e ver.-niol-
liag in onderzoeken aan te brengen. Het lijkt mogelijk bepaaids oiidor-
zoeken aan de ID'en te delegeren.

3. GeheimhoudinRsverklaring

HD deelt mede dat zich een novura heeft voorgedaan t.a.v» een geheiJi-
houdingsverklaring. £en inedewerker verbonden aan het U.C.-project
tekende de geheivuhoudingsverklaring met hot schrifteiijke voorbehoud
dat hij deze zou nakoinen, voorzover dit geen strijd rast z,i;in geweton
opleverde. Men is van mening dat dit de betekenis van een geheiinhoa-
dinsoverklaring volledig outkracht en dat een dergelijk voorbehoad
niet kan worden geaccapteerd*

4. P.G» - vergadering

De S.G. Juetitie Dr. Mulder was zeer geintorespeerd in hctgcen H.b'.'D
mededselde in de gisteren gehouden P.G.-vergadering over de Bond var.-.
Wstsovertreders (BOWO). Hij beval H.BVD asn contact te doen opne.r.sr.
met de Directie Gevangeniswezen, opdat zou kuEjnen worden vastgesr.olci
welke ervaringen aen daar met de BOWO heeft.
Verder was de S.G. gexnteresseerd in de x-clatie tueaen barikovervalle-n
c-n gauchisten ia Frankrijk en Duitsland. H3 aal trachten ter sake
een overzicht te laten samenstellen.«

5- CVIN
De evenetns gisteren gehouden CVIN-bijeenkotnst leverde een fceslnit o;o
om tegen de herlet een analyse gereed te hebben omtrent wat te vc-r-
wachten is &ls Tito overlijdt. SBP zal een bijorftge voor deze studio
leveren.

18 juni 1971



AUiiORA

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H.B. - H.C. - P.HD - P.HE - KEB/B - HTD - HK

Afwezig : - - -

1. Plannen opblazen munitie-schepen

Van werd een telex-bericht ontvangen ontrent een bij een

anarchistische Berlijner gerezen plan om in saraenwerking net Arnex-i-

kaanse weather-men op 4 juli a.8. in Atlantische havene imicitie-

schepen op te blazen. Geeproken wordt over degenex aan wie dit

bericht moet worden toegeleid.

2J juni 1971



AURORA

OCHTENpBESPREKING_OP_vrijdag_25_juni_1221

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - PHE - HTD - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK - KEB/B

1, Plannen opblazen raunitie-schepen (zie Aurora van 23-6-71)

HB deelt mede dat op ons verzoek door een nadere evaluatie van het

betreffende bericht werd gegeven. Aangenomen wordt dat de NAVO-partnero

reeds aijn ingelicht. Op verzoek van HBVD zal HB met de Marid en HD

met G2 terzake mondeling contact opnemen met inachtneming van de be-

schcrming van onze bron en zo mogelijk met de suggestie een eventuele

alarraering tot de direct betrokken onderdelen te beperken.

2. Hooq-Soeren

In verband met een eventuele reservering van hotel Oranjeoord voor de

periode 25 t/m 29 oktober a.s. wordt gesproken over de bezwaren die

aan het gebruik van dit conferentie-oord zijn verbonden. Op verzoek van

HBVD zal PHE nagaan of in Den Haag, liefst niet te ver van ons hoofd-

gebouw, de hand kan worden gelegd op een geschiktere conferentie-

gelegenheid*

' 25 juni 1971



AU302A

OCHTSND8SSPR3KIHG op maandag 28 juni 1971.

Aanwezig: H.3VD - H.B - H.C - H.D - PH3 - HTD - H.K3B - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK.

1.

2.

3.

HonRaarse diplonaat

H.C deelt mede dat navraag bij bevriende Diensten
gegevene opleverden t.a.v. de heer , voor vis de
Hongaarse regering agrlment heeft gevraagd in verband met
sijn plaatsing in Nederland als hoofd van de Handels-
vertegenwoordiging.
Buitenlandae Zalcen is ingelicht en bleak bereid stappen to
ondernemen om de aanvrage te doen intrekkea.

Plannen opblazen munitieschepgn (Zie Aurora 25-6-*711 pt» 'i)

Gebleken is dat van NAVO-zijde geen actie is oadernoicen. .
De beveiliging van de h.t.l. liggende schepen blijkt aer.
Landmacht-aangelegenheid te zija. 3ereik* werd dat 3e doer
ons verstrekte inforaatie alleen aau HID, MARID en de di-
rect betrokkea onderdelen is doorgegeven-.

Burgemeester Marijnen

H.3VD zal op 29 juni cen bezoek brengen aan bur»erneester
Marijnen en verzoekt tijdig opgave van de eventueel net dea-e
te bespreken ondervverpen.

Mr. Schinrnel

H.3VD krijgt in de niddaguren van 30 juni Mr. Schimnel (or—
volger van Mr. Kolkert) op bezoek en acht het wei van lie-
lang dat dese zich wat nader otntreat or.s werk oriente«rt,
K.C sal zich to circa 1̂ .30 uur beschikbaar houden om r.ii
overleg met Mr. Schiamel een prof^ramraa voor een dergelijke
orientering op te stellen.
Voorshands wordt een prograracia voor drie halv«-J
wel voldoende geacht.

28-6-1971.



AURORA

OCHTENDBflS PICKING op woensdag; 30 -jxuii 19?1.

Aanwezig: H.BVD - 3V - H.C - H.D - PHJS - HTD - K/D

Afwezig : PH.BVD - H.KEB - HK

1.

2.

Beveiliging Schiphol

Tijdens een gesprek dat H.BVD enige. dagen geleden had met
staatssecretaris De Roster bleek dat deze zich afvraagt
waarom bij de beveiliging van Schiphol geen gebruik ge-
ciaakt wordt van helicopters die - evenals die in Siirich
net geval is - ingezet kunnen worden voor observatie vanuit
de lucht bij de aankomst of het vertrek van 3L-AL-vliegtui-
gen. H.D deelt mede dat van de heer van
RP-Schiphol werd vernomen dat in een recent uitgekoinen rap-
port van een studiecoraraissie het gebruik van helicopters
wordt afgeraden. Mogelijk heeft dit rapport de heer
De Koster inraiddels bereikt. H.BVD verzoekt op de hoogte
te worden gehouden van de verdere ontwikkelingen in dit
verband.

Bezoek H.BVD aanburgemeester Marijnen

Tijdens dit bezoek, dat gisteren plaats vond, vernam K.3VD
Sen en ander over plannen van de Russen tot de bouw van eer.
groot nieuw Arabassadegebouw op de plaats van de drie thans
in gebruik zijnde panden. Blijkbaar houdt men van die zi;de
rekening met een aanzienlijke uitbreiding van de Ambassade
in de toekomst.

Persartikelen over Ir. Oilman

Naar aanleiding van een aankondiging in "Het Vrije Volk"
van 26 juni jl. van een reportage in zes afleveringen over
de Rotterdarnse ingenieur J.T.V/ilman en "sijn wanhopis ge-
vecht tegen de B.V.D." naa H.BVD op 28/6 telefoniBch con-
tact op met de hoofdredacteur van "Het Vrije Volk", de heer

. Met een verwijzing naar het gesprek van de redac-
teur met HK op 25 nei jl. verzocht H.BVD oia
voor-inzage van de artikelen omdat deze, gezien de aankon-
diging, nogal anti-BVI) van otrskking zoudea zijn en wij
gaarne de gelegenheid zullen hebben on eventuesl tijdig
van commentaar te dienen. De heer verzekerde H.BVD
echter, dat de artikelen van de heer niet oridctir
tegen de 3VD gericht zijn, hoewel de Dienst daarin uiteriard
v/el ter sprake komt. Hij raeende, dat er geen aaixlt-idinc CR-
stond ons vooraf inssage te verlenen. rfel is hij boreid na
de eerste serie van drie afleveringen xjzrxjbe ISCXICT. een'even-
tuele reactie onzerzijds op te netnen.
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Dezoek Japanse-keizer

H.3VD deelt nede dat de centrale verantwoordelijkheid voor
onze beraoei-ingen met het a.s. bezoek van de Japanse keizer
bij de afdeling G zal berueten. .Vat bij de afdeling 3 over
dit onderwerp wordt ontvangen en opgesteld dient aan 11.C
te worden doorgegeven.

Agenda H.3VD

De B- en S-besprekingen van dinsdag 6 juli worden verschover.
tot na 15*30 uur van die dag.

30 juni 1971.


