
AURORA

OCHTENDBKSPHFiKIMG op v/oensdaR f? r1anuari

Aanwezig: E.BVD - PK.BVD - H.B - H.C - PH,1> - H.E - H.TD --H,Ki,'3 - KK.

Afwezig :

1, Bompakketjes naar Israel

Gesproken. wordt even over de perBberichten betreffende^er als
relatiegeechenken uitziende bompakketjee die naar leraai t.oi-deii
gezonden. PH.BVD vraagt PH.D om eens na te gaan of en 20 ja we.Vke
checks op Schiphol t.a.v, de voor Israel bestende pest worden
uitgevoerd. Hij wil nl. niet uitsluiten dat van Arabische aij'ie
'ook bompakketjes vanuit Hcderland naar Israel zcuden worden ge-
zonden.

2. E yg.ii
Op de gisteren gehouden Nieuwjaarsbijeenkoraat van S XIII hceft
H.BVD aangekondigd dat door de heer van PZ een org«nifi5.ti«?'
en arbeidstechnisch onderzoek betreffende de groep zal worden uit-
gevoerd,
H.E neldt dat dit bericht door E XIII poeitisf is cntvangea.

3« BeveiliftinR Bureaus Militaire Attache's

H.C deelt mede dat hem gebleken is dat onder me«r van ons afkomstir*
berichten naar de militaire attache's in Waraobau en Belgrafio
worden gezonden. Hij vraagt zich af of dit geKiea de bovciligir.^ van
de bureaus van de attache's niet bedenkelijk tnoet werdea gtach:;.
H.E maakt melding van een bezoek van de heer , n.edewc-ricftr van
G2A dat hem ook aanleiding was vraagtekons t.c.v. de bevcilij»iug
van de vermelde bureaus te plaatsen. H.BVD vcrir-oekt P«.D cie e.ai\.-
gelegenheid aan de hand van het becchikbare feitenrnaterica"' in ean
eeretvolgende bijeenkomst van het Informed Overleg met dc Eii?..it'i*.v«
diensten aan de orde te stellena

Jfr. KJA

H.BVD deelt mede dat aangezien het niet gelukt is O/E «en jurist voor
het Kabinet aan te trekken hij besloten heeft het Departessr.t. t-3
vragen om KJA, die per 1 april met f.l.o. zal gaan, nog enige t-iju
aan te la ten blijven. KJA was hiertoe gaarne ber«?id.
Het ligt wel in de bedoeling dat KJA een aanvang nmakt me<-, li&t
overdragen van de werkzaamheden die hij in het kadei* van de liuneluA
verricht. Deze zullen worden overgenomen door KjSB/B. Zolar.;- KJA
aanblijft zal het, dit antwoordt H.BVD op een vraag var, K.3, ni*t,
nodig zijn om al te voorzic-n in de functie van vooraitteir- van els
Examencommissie voor EO.

5, Agenda

Vrijdag 7-1 H.BVD ontvangt bezoek van de heer ., die-
op doorreis even in Nederland komt.

Donderdag 1J5-1 P.G.~vergadering. H.BVD verwacht dc^arvoor de jre™
bruikelijke bijdragen van de afdelingen B cu C.

~ 2 —



Vrijdag 1*f-1 H.BVD neemt deel aan een bijeenkomst van de Scandi*
navische diensten, waarin afscheid word't Genornen
van het Hoofd van de Finse dienst, de heer •
Van de gelegenheid van dit bezoek maakt H.BVD
gebruik om met de heer van I
te spreken over de relatie tusfien de diensten van
de Scandinavische landen en die van de landen van
de E.G..

5 januari 1972.



AURORA

OCHTENDBKSPRKKING op vri.1dag 7 januari 1972.

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

Afwezig :

H.C zegt dat de vroegere raedewerker van de Ruesische amba&sade
Popov , die betrokken is geweest bij het Golub-incident op
Schiphol en in verband daarrcede persona non grata werd ver-
klaard, om een visum verzocht, Dit was hen al eerder (tweenaal?
voor een bezoek aan Nederland verleend, Buitenlandse Zaken
wil het verzoek ditnaal weigeren0

2. Brandpunt internationaal

Ter sprake komt de uitzending waarin o»m« de DDR-journalist
Schnitzler optrad. BV zal SBP verzoeken na te gaan of deze da«?»
in een opmerking plaatste betreffende het voeren van een ge-
meenschappelijke buitenlandse politick door de landen van het
Warschau-pact•

3. Shape Technical Centre

De heer die verantwoordelijk is voor de beveiliging
bij het STC krijgt een functie in Brussel. De directeur de
heer heeft DBI gevraagd of de BVD eventueel op
detacheringsbasis bereid zou zijn een medewerker voor deze
functie ter beschikking te stellen. H.BVD vindt de functie uit
vorraingsoogpunt van onvoldoende betekenis om hiertoe over te
gaan. Hij acht het overigens wel van waarde dat ieraand van
onze Dienst de functie zo mogelijk gaat vervullen. Overwogen
kan worden de vacature intern in de Dienst bekend te maken.

*f, Bijzondere lasten

De rondgang langs de ministers zal H.BVD dit keer vroeg, t.w.
op woensdag 12-1, beginnen bij de Minister-President (afloop-
datum bijzondere lasten is 21 januari). Deze gaat nl, eind
volgende v/eek voor 1*«- dagen naar Suriname en de Antillen.
H.BVD wil hem bij het a.s. bezoek ook enige informatie be-
treffende dese gebieden ter beschikking stellen.

7 januari 1972.



OGHTKNDBESPHEKING op naandap; 10 .-januari 1972.

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

Afwezig : HK

1.
H.BVD doet enige raededelingen over hot gesprek net de heer van
vrijdag jl.. In februari a.s. zal een volgend gesprek plaatsn-iiican,. Z.M.)
acht deze gesprekken, waarbij over en weer de plannen wordcr. bescrol-uru,
zeer nuttig mede ook omdat daardoor een botsing van elkaars ee3 701.̂ 0;; I'.. :i
worden voorkomen. Een van de heer ontvangen rapport zal op vsrzock
van H.BVD door HB en HC wordon bestudeerd en in een later stadium doc:' lie..
met de heer worden besproken.

2. Variabele werktijden

H.BViJ vraagt de mening van de aanwezigen over een door de CommisBie Vr>,o.
Overleg naar voren gebrachte wens tot invoering van variable wericti j'.̂ rt
bij de Dienst. Opgemerkt wordt dat dit - uitgezonderd voor die sectoreu
waar uitsluitend bureauwerk wordt verricht - nogal bezwaren aeebrangt:
de interne beveiliging zal aanmerkelijk gecompliceerder worden, waar pioe-
gendienst wordt verricht zal men toch gebonden blijven en de coatroie op
de werktijden zal extra werk meebrengen. H.BVD ziet voorshands teganover
een aantal bezwaren slechts winst voor enkelen. De zgn. snipperuren zull(-.u
b.v. moeten vervallen, controle door middel van prikklokken acht hij bo-
awaarlijk, zodat het bij controles ad hoc zal moeten blijven.
Het nemen van een proef bij een onderdeel, zoals de C.v.O, vjorstelt. v^r;i
niet acceptabel geacht: een dergelijke proef zal altijd slagen ea kan d'.r
niet representatief geacht worden.
Op verzoek van H.BVD zal PHD eene informeren naar de ervaringen die ce-
vriende dieneten en bedrijven met variabele werktijden hebben op^ed&^ri.
Daarna zal dit onderwerp nogmaals in een ochtendbespreking ter spi-aKe
worden gebracht.

Agenda H.BVD

12-1-1972 (10.30 uur) Bezoek van P.G. Arnhem, Mr.
ter beschikking houden.

HC zal zich

Vrijdag 1^f januari a.s. geen ochtendbespreking.

11 januari 1972



AURORA
/rraA

OCHTENDBESPREKING op woensdap; 12 januari 1972

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

Afwezig : HK

1. N.D.S.M. -

H.E deelt mede, dat de heer van de directie van de N.D.S.M. in een
gesprek met een E IX-rechercheur te kennen heeft gegeven het op prijs te
zullen stellen wanneer de Dienst hem van advies zou willen dienen voor het
organiseren van een onopvallende anti-sabotagebeveiliging voor de werven
waar binnenkort drie tankschepsn voor Israel gebouwd zullen worden.
H.BVD verzoekt PH.D aan dit verzoek aandacht te schenken, er daarbij van
uitgaande dat de beveiliging van de hier bedoelde objecten niet tot onze
taak behoort.

2. Correctie Aurora-verslag van 10 januari 1972»

Punt 1. Voor DIB te lezen: .IDS,

12-1-1972.



vrijdag 14-1-1972 geen Aurora
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AURORA

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, PHD, HE, H.KEB, H.TD, HK

Afwezig : —

1. Popov (zie ook Aurora dd 7-1-72, pt.1)

Ten aanzien van het verzoek van Popov on hem een visura te verlenen ter
bijwoning van een bijeenkonst in het kader van het Hederlands-Sowjet-
russisch Cultureel Accoord, heeft Minister Schneider persoonlijk be&list.
dat op de aanvankelijke weigering diontte worden teruggekomen. fcr is aan-
drang op hoog niveau aan Russische zijde uitgeoefend om het vieun te ver-
lenen. De politieke overweging dat ook vragen over de kwestie in de Kamer
zouden kunnen opkomen, is voor Minister Schaelzer bepalend geweest om het
visum te verlenen»
HC heeft niet de verwachting dat zoiets zich zou kunnen voordoen ten aan-
zien van ienand, die wegens spionage-activiteiten persona non grata is
verklaard. Zoals bekend was Popov indertijd uitgewezen, gezien zijn on-
behoorlijk gedrag op Schiphol bij het Golub-incident.

2. Cultureel Accoord

De afdeling B is in samenwerking met de afdeling C doende een notitie over
de culturele uitwisseling net de Sowjet-Unie en de uitvoering van het
Cultureel Accoord op te stellen, die ook aan Buitenlandse Zaken kan worden
verzonden.

3. Illep;ale Ghinezen

De heer van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe-
waking kwam bij de afdeling C de opvolger van de heer , de heer

, voorstellen. Bij die gelegenheid werd gesproken over het probleerr
van de illegaal in Nederland binnenkomende Chinezen, waarvoor Justitie
geen oplossin^ ziet. In 19?0 kwanen 200 Chinezen illegaal binnen; in 1971
1000. Men overweegt bij Justitie thann maatregelen in de vorm van een wet-
telijke voorsiening in de sfeer van de vestigingswet t.a.v. Horeca-bedrij-
ven, die buitenlandse arbeidskrachten,niet voorsien van de nodige vergur,-
ningen,in dienst hebben.
Bij het bezoek van de Justitieheren werd ook gesproken over de vragenlijst
die aan Ghinezen bij de aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning
wordt voorgelegd.

.>. . NDSH (zie ook Aurora dd 12-1-72, pt.1)

Het bezoek van President-Directeur van de HDSK aan HD is be-
paald op 3 februari a.s. te 15.30 uur. P.HD zal nagaan of het gev/enst is
dat H.BVD hern ook even ontvangt. In dat geval zal de gemaakte afspraak
raoeten worden herzient aangesien H.BVD die niddag deelneemt aan de bijaen-
korast van het CVIN.

5. P.G.-ver^adering

De op 13 januari 1972 gehouden P.G.-vergadering was hoofcizokelijk gewijd
ts.i\n net kidiiappingprohleem. Het gesprek hierover wordt over 14 dagen
voortgezet. H.i3VD zal daarbij wederom aanwezig si.ln.
De volgende (gewone) P.G.-vergadering vindt planto op 13 april 19V2.



- 2 - AURORA

6. Scandinavische diensten

H.BVD nam op 1*f januari 1972 deel aan de bijeenkomst van de Scandinavi-
sche diensten in Kopenhagen, waar afscheid werd genomen van de heer
van de Finse dienst. Diens opvolRer is noR niet bekend. Verwezen wordt
verder naar de notitie die H.3VD zal opstellen.

7. Agenda

donderdag 20 januari 1972 gesprek H.BVD net de heer en Keinink
van Buitenlandse Zaken.

18 januari 1972

r



AUIJORA '

OCHTENDBESPRSKING op woensdag 19 januari 1972.

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

Afwezig : — -

•

1, W. Oltmans

Qesproken wordt over hot artikel in De Telegraaf van hedenraorgen
betreffende een gisteravond ten huize van W. Oltmans gehouden be-
spreking, waaraan enige medewerkers van de Sowjet-arabassade hebben
deelgenomen. De vraag komt op hoe De Telegraaf aan dit bericht komt.
HK meldt gisteravond te zijn opgebeld door de heer die heo
vroeg of wij lets afwisten van een bijeenkonst ten huize van Oltmans,

hoopte daarbij ook een journalist van zi.jn krant aanwezig
te hebben. Hij vroeg of wij wisten aan wie het kenteken CD 588 is
afgegeven.

Het wordt niet onwaarschijnlijk geacht dat De Telegraaf het bericht
uit de journalist!eke hoek heeft verkregen,

2, Talenpracticum

H.E meldt dat gezien de onvoldoende aanmelding voor de cureussen van
ons talenpracticum er gevaar dreigt dat de docenten hieraan niet
langer medewerking zullen geven0 Er wordt even gediscussieerd over
de betekenis van de Franse cursus. PH.BVD beveelt aan deze zaak nader
te bezien.

3« Perscontacten

HK werd opgebeld door de journalist van Het Binnenhof,
die een gesprek wilde hebben over de wijze waarop geheine stukken
in Nederland worden beveiligd, Hij was op het idee hiertoe gekonten
door de kwestie van de Pentagonpapers en de laatstelijk door toedoen
van Anderson in de V.S. in de publiciteit gekorecn geheime papieren.
Hij vroeg zich af of zoiets in Nederland ook raogelijk zou zijn,
Toen HK de heer sunnier iets vertelde over de in Hederland
geldende beveiligingsregele vond hij het geentameerde onderv/erp
niet zo aantrekkelijk meera Hij zou r.og nader overv/egen of hij op
zijn verzoek om een gesprek zou terugkoneno

HK meldt dat het artikel over de activiteiten van de Oostduitse
inlichtinpendiensten in het blad De Nieuv/e Revue in het afgelopen
week verscnenen nr. 3 werd gepubliceerd. Wij verleenden enige tijd
terug aan de opsteller van het artikel, de heer , nede-
werking daarvoore

19 januari 1972.



AURORA

OCHTENDBaSPREKINq op vrijdag 21 lanuari

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - K.E - H.TD - KKEB - EK

Afwezig : ——

1.

2. RVO/TNO

PH.D maakt melding van nioeilijkheden gere»en met ecn medeverker
van een THO-instituut dat t.b.v. RVO/TNO technische onderzoeken
instelt. Deze medewerker maakte bezwaar tegen het feit dat de
BVD naar hen een onderzoek had ingesteld. Dit geschisdda toen
heai werd medegedeeld dat dit onderzoek geen bezvrarer. had op-
geleverd bij het aan hem ter tokening voorlefgen van de bij-
zondere geheimhoudingsverklaring. H.BVD veraookt PH.D, KK bij
de afhandeling van deze zaak te betrekken*

Bijzondere lasten

H.BVD bracht een bexoek aan Minister Drees ora diens handteke-
ning onder de bijzondere lasten te verkrijgeu. Dnarbij bletk
hem andermaal van de positieve instelling van de Minister t.a.v.
het werk van onze Dienst.
Eveneens verkreeg H.BVDds handtekening van Minister Geertsema.
Hij overhandigde deze een notitie betreffende een kl&chtgevsl
van een vroegere informant van de afdeling B.

k. Heer

De heer heeft zijn dienst bij de VNA erop aittsn,
Hij heeft nu nog een half jaar voordet hij <ret f.l.o. gaat,
H.BVD verwacht gaarne suggesties van de afdelingsiioofdon be-
treffer.de het werk dat de heer in deze periode nog
zou kunnen verrichten.

5« Gesprek met H«C»v,P» Den Ha_ag

H.BVD had gisteren, in aanwezigheid van KCP, ecn uibvoerige
gedachtenwisseling met de heer over de ty.a.k en do
plaats van een inlichtingendienst in een politiekorps, Voorts
over de algec;er.e situatie van de inIiehtineendienEt«n; coic
met het oog op de nieuwe Politiewet,

6» SBP

Met de D.G. Politieke Zaken van Buitenlandsa Saken, de heor
, en het Hoofd van de Directie Europa, de hc«ir ^e

voerde H.BVD, samen met H.B, een gesprek ever h?t sian Euitoti-
landse Zaken ten nutte doen komen van het wi»rk van SBP. Af:-»-
sprcken werd dat het contact hi&rover norsiaal r.al u-orcien oncis
houden met de heer Reinink en dat alleeii in b.Lji.onciero p;ev;,II
hierover de heer zal wordeis t>?naderd.

21 .ianuari 1972.



AURORA

OCHTENDBaSPRSKING op maandag 2k januari 1972

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

Afwezig :

1. Zuid-Molukkers

H.C ontving vrijdag j.l. een telefoontje van Mej. van Buiten-
landse Zaken die meldde dat Minister Schmelzer tijdens een afscheicls
diner van de Indonesische ambassadeur van deze had vernomen dat d«
ambassadeur zaterdag een klein gezelschap pro-R.I. ingestelde Zuid-
Molukkers ten afscheid zou ontvangen.

2. Directeur-Generaal 0.0. & V«

H.BVD ontvangt heden de D.G. 0.0. & V., Mr. , ter voort-
zetting van eerder met hem gevoerde gesprekken om hem iets nsders
te vertellen over de taak en de organisatie van de Dienst.

3e Eerste gecombineerde Nederlandse Veiligheidsdienst

N»a.v. een opmerking van H.E maakt HK er gewag van dat hij enige
tijd geleden telefonisch contact had met een jongedame die tijdenc
haar verblijf en werk in Den Haag contact had gehad met een jongercar
waarvan zij dacht dat deze bij de BVD werktc. Nader bleek HK dat be-
trokkene zeer waarschijnlijk werkzaam was bij de Eerste gecoiabiner.M-d
Nederlandse Veiligheidsdienst, gevestigd aan de BadhuiBweE, een
soort bewakings- en nachtveiligheidsdienst.
H.BVD vraagt HK in ogenschouw te nemen wat zou kunnen worden ge^oan
t.a.v. instellingen e.d. die een naam hebben die t.a.v. de BVD
verwarrend zou kunnen zijn*

**• Heath-incident

Na ampele discussie wordt vastgesteld dat het aanbeveling verdient
bij reizen naar Brussel altijd minstens 2 costuums mee te nemen.

24 januari 19?20



AURORA

Aanwezig: H.BVD, H.B, H.C, P.HD, H.E, H.KEB, H.TD, HK

Afwezig : PH.BVD

1. Revolutionair Sabotagefront
HB meldt dat gistermorgen in Rotterdam 2 jonge mannen werden gearresteerd
die, gebruikmakende van de naara Revolutionair Sabotagefront, vorig jaar
in Rotterdam enige aanslagen en brandstichtingen pleegden (o.a. op politie-
auto's, een gebouw van de Shell en het Westduitse Consulaat). Hij vertelt
verder iets over de achtergrond van deze zaak.

V/~ 2. D.G. 0.0.& V.

Tijdens het gisteren gevoerde gesprek met Mr. , dat 2 uren duurde,
gaf H.BVD een uiteenzetting over de taak en de organisatie van de Dienst.
Verder kwam de poeitie van de Politie-inlichtingendiensten ter sprake en
het feit dat de Kcrpschefs,algemeen gesproken, daarvan onvoldoende gebruil
maken.

3, Intern contact
H.BVD heeft het voornemen binnenkort 6§nraaal per maand met een bepaaldt*
groep medewerkers uit de Dienst in de middagpauze in de vergaderaaal op d«
ke stage een breodmaaltijd te gebruiken.
Het doel daarvan is het interne contact mat de dienst te verstevigeu. Ko6
e.e.a. in het vat moot worden gegoten staat H.BVD nog niet definitief voox*
ogen. Ken van de opkoiaende vragen is wie voor een dergelijke werkluach no«i
worden uitgenodigd en waar de grens daarbij moet worden getrokken.
H.BVD heeft in het hoofd te beginnen met de sectiehoofden «n daarna mot de

- contactarabtenaren. Het ligt in de bedoeling elke bijeeakomst te doen
plaatsvinden rond een bepaald onderwerp c.q. enige stellingen die naar vc*r.

^"~ zullen worden gebracht. H.BVD verwacht gaarne van de Afdelingshoofden BVS--
geeties en opmerkingen t.a.v. deze aaugelegenheid.

26 januari 1972



AURORA======

OCHT3Np3ESPHEKING_op_vrijdaBmorg|n_28_j|nuari_1222

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, H.B, PH.C, P.HD, H.E, H.KEB, H.TD, K/D

Afwezig : HK

1. VeiliKheidsdienst Kon.Huis

De heer informeerde bij H.TD naar de mogelijkheid zijn perso-
neel enige voorlichting to geven over de beveiliging tegen afluisteren.
Gedacht wordt aan tweemaal een lezing telkens voor een groep van pirn. 15
personen. H.BVD gaat hiermede accoord, maar verzoekt H.TD contact op te He-
men met KCP in verband met een ander verzoek van de heer .

2. P.Q.-vergadering

H.BVD woonde gisteren de buitengewone vergadering bij die gewijd was aan
het optreden bij terroristische overvallen, waarbij gijzelaars gemaakt
worden. Kr is een concept-rcndschrijven opgesteld, dat zal uitgaan van de
Minister van Justitie en gericht is aan het O.M. en de Politic, waarin enigc
richtlijnen zijn opgenomen, hoe in dergelijke gevallen te handelen. Het
concept zal eerst aan de Minister van Binnenlandse Zaken worden voorgelegd
en dan ook bij ons komen. H.BVD heeft er geen bezwaar tegen dat P.HD van de
inhoud gebruik maakt in zijn contact met Eeso, maar het stuk mag niet wordei.
afgegeven.

3. MID

H.BVD doet enige mededelingen omtrent hetgeen gisteren tijdens een bezoek
van de heren en ' werd besprokcn. Ten aanzien van de
situatie in Suriname werd afgesproken de verhouding tussen de C.I.D. en de
TRIS - en de wenselijkheid de eerstgenoemde te versterken - t.z.t. onder dc
aandacht te brengen van de nieuwe minister voor de zaken van de West.

28 januari 1972



1.

AURORA

gCHTENDBESPREKING_op=maandag_21_jan»|£i_12Zi

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, H.B, P.HC, P.HD, H.KEB, H.TD, K/D, H.E

Afwezig : UK

2. Witte B.V.D.
HB vestigt de aandacht op het fait, dat het politiek comit6 van de Witte
B.V.D. thans twee eoldatenleden telt die tot dusver nog niet onder de aan-
dacht zijn gekomen. Het is niet onmogelijk, dat deze twee zich speciaal
zullen bezighouden met de organisatie van het werk in de militaire sfeer.

3. Oostduitse Vertretung
PHC vernam dat Buitenlandse Zaken de gevraagde uitbreiding van de Vertretung
met een medewerker thans definitief heeft geweigerd.

k.

Accommodatie EO
H.BVD deelt mede dat, dank zij de persoonlijke interventie van Minister
Geertsema, het nu zeker is dat BO de beschikking krijgt over de aangrenzend*
ruimten van het voormalige restaurant "Ardjoena",

31 januari 1972



AURORA

OCHTENDBESPREKING_og_woen8dag=2=februari_1|2i

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, H.B, P.HC, P.HD, H.E, H.KEB, H.TD, HK

Afwezig : - -

1. Commissie Inwendige Veili^heid

De voor 10 februari door Admiraal geconvoceerde vergadering van de
Commissie Inwendige Veiligheid, is naar 22 februari verzet. PK.3VD zal
de bijeenkomst bijwonen, aangezien H.BVD verhinderd is vanwege de ID-
vergadering.

2. Briefing Min.v.Defensie

In het gesprek dat H.BVD gisteren met Admiraal had, deelde deze
mede dat de Min.v.Defensie prijs stelt op een briefing over het onder-
werp Joegoslavie. Deze is bepaald op 2J> februari. H.BVD vraagt H3 daar-
voor een bijdrage te leveren.

3. K.B.

Naar aanleiding van het artikel van de heer Hansen in de Volkskrant
van 2? januari 1972 over het uitblijven van het K.B. betreffende d<t
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, informeerde H.BVD bij Admiroal

naar de stand van zaken. Deze vertelde dat de Minister-President
het nog niet opportuun acht de zaak met de Kamercommisaie op te ncraon,
zolang bij de Commissie andere zaken, de BID betreffend, a^r.hanpig
zijn. Hierbij werd kennelijk gedoeld o.m. op de zaak . H.L'vD
meent, waar wij mi geen direct belang meer hebben bij een spoedi$: *£-
doening van de zaak van het K.B., wij het beste een afwachtende hou-
ding kunnen innemen.

k. De heer

Gesproken wordt even over de opvang van de heer , die een
korte stage bij de Dienst komt volgen.

5. Min.v.Onderwijs

H.BVD ontving een uitnodiging van Minister van Veen voor een gesprek
des middags op dinsdag 8 februari. Hij vraagt H.B hem de laatste
tijd aan de Minister toegezonden rapporten ter beschikking te stellar
samen met eventuele additionele informatie.

6. lerse Veilirheidsdienst

In verband met het toetreden van de lerse Republiek tot de EG, ver-
zoekt H.BVD aan H.KEB zich eens te orienteren omtrent de situatie
de lerse Veiligheidsdienst. Aangewezen lijkt hiertoe in eerste in-
stantie de medewerking van onze Engelse vrienden in te roepen.

3 februari 1972



AURORA

OCHTKNDBaSPRj£KING_op_vrijdag_if_februari_122i

Aanwezig: H.BVD, H.B, PH.C, PH.D, H.JS, H.KEB, TDA, HK

Afwezig : PH.BVD

1. Artikel in floprosi Istorii

HB vertelt lets over de achtergronden van het artikel in het Sowjet-Hussisch
tijdschrift "tfoprosi Istorii" (Vraagstukken van de geschiedenis van de CPSU)
dat een aanval inhoudt op de persoon van Paul deGroot en een verkapte oproep
is aan de Nederlandse communisten om hem uit te schakelen. Igor Cornelissen
besprak het artikel uitvoerig in Vrij Nederland. Op verzoek van H.BVD zal H3
nagaan of over deze zaak nog iets in het maandoverzicht, dat binnenkort uit-
gaat, kan worden opgenomen.

2. Bureau Post Europa

UB en PHC hebben hedenmorgen een gesprek met de nieuwe oedewerker van het
bureau Oost Europa van BuZa, de heer •

3» Samenwerkinp; op ACS-terrein
H.BVD wil binnenkort een bespreking beleggen met Kolonel (MID) en
de heer (BuZa) over de earner:werking op ACS-terrein*

4. Briefing Min.v.Defeflsie

Aangezien geen vertegenwoordigers van BuZa aanwezig kunnen zijn op de brie-
fingsbijeenkomst over Joegoslavie, wanneer die op 23 februari wordt gehouOen,
wordt getracht deze te verzetten naar 1 maart. jien voorbeepreking vindt ir*
CVIN-verband plaats op 28 februari*

5. CVIN

In de CVIN-vergadering is gisteren besloten, dat de volgende bijeenkomst op
1 respectievelijk 2 maart a.s. wordt gehouden*

6. Qejgprek met NDSM

E.BVD en P.HD hadden gisteren een gesprek met de Hoofddirecteur van de NDSM
de heer en de Directie-secretaris, de heer . Uitgange~
punt was de aanbouw van een drietal suportarteis door de NDSM voor de SIM
(Israel) en de in verband daarmede te nemen beveiligingsnaatregelen» met het
oog op mogelijke acties van Arabische zijde.
De afdeling D zal onderhands advies geven bij het treffen van onopvallendo
veiligheidsmaatregelen. Wanneer wij in onze berichtgeving iets vernemen
omtrent voorgenomen activiteiten, zal hieromtrent worden bericht.
De afdeling C zal terzake attent Eijn. P.HC zal aorgdragen dat daarvoor in
aanmerking komende instanties in Amsterdam (R.P.te Water) omtrent e.e.a.
worden ingelicht.

februari 1972



AURORA

OCHTENDBSSPREKING op maandag 7 februari 1972.

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

Afwezig :

.1. Sabotage installaties Gasunie

Uitvoerig wordt gesproken over de sabotage-acties t.a.v, installaties
van de Gasunie in Ravestein en Ommen in de nacht van zaterdag op zondag,
PH.D heeft gisteren een bezoek aan Ravestein gebracht. Hij vertelt over
zijn bevindingen. Hi j zal heden deelneraen aan een te 'Vf.OO uur in
Ravestein plaatsvindende bespreking, waar gegevens worden uitgewissela
over de middelen die in Ommen en in Ravestein werden gebruikt.

29 Gesprek met Mr. Einthoven

H.BVD ontving vrijdag jl. bezoek van Mr, L. Einthoven, Deze vroeg hem
enige medewerking voor een publicatie waarin hij memoires wil vaptleggen,
H.BVD zegde toe de citaten te zullen geven die hij verwerkte in zijn
toespraak in mei 1970 bij gelegenheid van net 25-jarig bestaan*, Voorts
een lijst van personen die sinds 19̂ 5 persona non-grata zijn verklaard.

3e Lunch-bijeenkomsten (zie ook 26-1, pt, 3»)

De eerste lunch-bijeenkomsten ter versteviging van het intern contact
wil H.BVD beleggen met de sectiehoofden, Hij stelt zich voor de ca, 30
eectiehoofden in twee groepen (een groep operatieve medewcrkers en een
groep niet-operatieve en algemene zaken-medewerkers) in twee lvmch-bij~
eenkomsten bij elkaar te laten komen.

7 februari 1972.



AURORA

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, PH.C, H.D, H.E, TDA, H.KEB, HK.
Afwezig : - -

1. Sabotage installaties Gas Unie

H.BVD deelt tnede, dat de Kamercominissie heeft gevraagd in een bijeenkomst
hedenmiddag te mogen vernemen, wat de BVD hierover kan mededelen. Gesproken
wordt over de gegevens, die ons ter beschikking staan o.m. over de betrok-
kenheid van de Rode Jeugd i.y.m. hetgeen itl persberichten daarover gister-
avond naar voren kwam.
PH.BVD zal in een gesprek met HD, BFA en CFO nagaan wat aan de Karaercommis-
sie kan worden medegedeeld. H.BVD vraagt de betrekkelijke stukken uiterlijk
hedenmiddag 15.00 uur op zijn tafel te mogen krijgen.

De heer gee ft aan het eind van de vergadering een uiteenzetting over
hetgeen hij gisteren in een vergadering van politic- en justitie-autoritei-
ten vernam.

Operatie-bevel

Door toedoen van de politic Middelburg, kregen wij een papier, een soort
operatiebevel van Ambonnezen voor een aanslag op de Indonesische Ambassade
te Wassenaar. Voorshands is de indruk dat het document niet serieus moet
worden genomen. P.HC zal zorgdragen dat nadere informatics omtrent de her-
koinst worden verkregen.

Perscontacten

In verband met de sabotage-acties werden wij opgebeld door een aantal
journalisten o.m. van 't Vrije Volk , Haagse Courant

, Handelsblad-NRC ', A.N.P. ,
Volkskrant , Reg.Omroep Noord , Alg.Dagblad . Over-
leg over de beantwoording van de journalistenvragen werd gepleegd met de
heer van de Afdeling Voorlichting BiZa.

(H.P.) kwam terug op zijn eerder gedaan verzoek tot medewerking aan
een artikelenserie over de geschiedenis van het communisme in Nederland na
1945. HK zal hier donderdag 10 februari met hem spreken en hem een ge-
screend historisch overzicht ter beschikking stellen.

(Telegraaf) belde op met een vaag verhaal over een contact in
Amsterdam van een journalist van de Daily Express met Amerikanen die mede-
delingen zouden hebben gedaan omtrent spionage van een Duits Onderofficier
in Budel (HK raaakte hierover een notitie).

wist te vertellen dat weer nieuwe onthullingen gaat doen
t.w. twee deelnemers aan de conferentie indertijd tussen Nederland en
Indonesia* zouden ten tijde daarvan, inlichtingen aan de Nederlandse rege-
ring hebben verstrekt.
H.BVD deelt mede, dat van Achter het Nisuws ons ora commentaar
heeft gevraagd t.a.v. een CBS-documentaire over het FBI, geheten "Under
surveillance". H.BVD vroeg hierover informatis aan de heer van

Benelux bespreking
Deze zal plaatsvinden op 25 februari a.s. Aan de vooravond daarvan wil
H.BVD een bezoek brengen aan de heer en aan de heer
het Nato Security Directorate. I.v.m. daarmede vraagt hij HP ecu korte
notitie over de affaire ter beschikking te ste

9 februari 1972

var
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AURORA

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

Afwezig : TD

1. Sabotage installaties Gas Unie (zie Aurora 9-2-72, pt. 1)

Gesproken wordt over het t.v.-optreden gisteravond van de O.v.J.-Den Bosch
Mr. Booster, die mededelingen deed omtrent het verloop van het onderzoek.
BOP heeft H.B gerapporteerd, dat hij twijfelt aan de doelmatigheid van hot
onderzoek* £r werden gisteren enige arrestaties verricht, waarvan dubious
wordt geacht of die voor de zaak van betekenis zijn.
Mr. Booster heeft via BOP gevraagd, of wij het nodig achten dat hij maat-
regelen neemt voor zijn eigen veiligheid.
Er is nu sprake van het opdragen van het onderzoek aan een politie-offioler.
Een suggestie van BOP om daarvoor de C.v.R.P.. , aan te wij-sen
werd niet acceptabel geacht* Hen denkt er nu over de heer von de
itatterdamse politic hiervoor uit te nodigen.
De C.d.K. Groningen Mr. Toxopeus, heeft t.a.v. Mr. Geertsema twijfel go-ait
over de plannen die Mr. Booster had t.a«v« de behandeling van de dreif;briei%
aan de Gas Unie. Naar aanleiding daarvan vroeg Minister Geertsena giotercn
aan H.BVD of wij ook enige aandacht aan de betreffende brief willen echenke,.
CFO brengt haden een bezoek aaa om te aien of daar gegevens voorhan-
den zijn die ten nutte kunnen worden geomakt aan het onderzoek hier.
In de bijeenkomst van de Kamercomnissie woensdagmiddag 9 februari heeft
H.BVD summier aangegeven in welke richting wij menen dat de daders van de
bomaanslagen moeten worden gezocht; niet in Nederland of bij ^ederlandf.e
groeperingen. maar in het buitenland, mogelijk in de hoek van Arabischc
terroristische groeperingen.

2» Ira

heeft ons gevraagd de Nederlandse politic erop attent te saken, dat
een Ira-functionaris die uit een gevangenis in Ulster is ontvlucht, zich
mogelijk in ons land ophoudt.

3« Achter het Nieuws (zie Aurora d.d. 9 februari punt 3)

HK heeft de heer van Achter het Nieuws medegedeeld, dat wij ceen
medewerking kunnen geven aan zijn verzoek om coranentaar te leveren op de
CBS-documentaire over (en contra) het FBI. De heer had gevoel voor
de te berde gebrachte argumenten.

11 februari 1972



AURORA

OCHTi;NDBESPREKING_op_maandas_1i*_|ebruari_12Z2

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, H.B, PH.C, H.D, H.£, H.KEB, H.TD, HK

Afwezig : - -

1. Sabotage installaties Gas Unie (zie Aurora dd 11-2-72, pt. 1)

De Hoofdinspecteur Blaauw uit Rotterdam is beno»s?d
tot Chef van het onderzoekteam. I>e dreigbrief aan de Gas Unie blijkt niet
met dezelfde machine te zijn. geschreven als die waarop het fievolutionair
Sabotage Front in Rotterdam panfletten en dergelijke vervaardigdo. Ons is
nog niet bekend, hoe de kwestie van de dreigbrief, naar aanleiding vraarv&ri
vrijdag jl. een advertentie zou worden geplaatst, wordt afgewikkeld.
Wij ontvingen van enige gegevens omtrent de terroristengroep van
de 2warte September, die een afsplitsing is van de Al Fatah. ll.BVU vrnagt,
PHC hem de gegevens betreffende deze groep ter beschikking te stelien.

15 februari 1972



AURORA

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

1. Sabotage installaties Gas Unie (Zie Aurora dd 11-2 pt. 1)

De Ministerraad heeft vrijdag jl. op onduidelijke gronden bepaald, dat
installaties van de NAM en de Gas Unie onder politiebewaking moeten wordea
gesteld.
Hierover wisselde K.BVD gisteren telefonisch van gedachten met
Mr.Van Eykern en Mr. , die ook geen van beiden gekend waren in het
besluit van de Ministerraad.
H.BVD heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat in bepaalde gevallen
wanneer er een directe dreiging is ad hoc politiebewaking mogelijk wel zin
heeft, maar dat de beveiliging algemeen gesproken op andere wijze, nl. van
binnen het bedrijf uit o.m. met technische hulpmiddelen t.a.v. de meest
kwetsbare punten dient te worden georganiseerd.
H.BVD heeft verder gesteld, ook in een gesprek met de SG Dr. , dat
de NAM een redelijk systeem van beveiliging heeft ontwikkeld en dat de
Gas Unie thans maatregelen neerat t.a.v. de meest kwetsbare punten.
Mr. Toxopeus (CdK Groningen, tevens President-Commissaris van de Gas Unie)
vroeg H.BVD advies t.a.v. te nemen beveiligingsmaatregelen. Nader bleek
H.BVD dat hij dit ook had gedaan aan Mr. Van Eykern en Mr. .
Mr.Toxopeus bestreed de opvatting van H.BVD dat bij de NAM een redelijk
beveiligingssysteera bestaat. Hij bracht de kwestie van de dreigbrief ter
oprake (n.a.v. een op de dreigbrief geplaatste advertentie werd een tweede
brief ontvangen). H.BVD heeft Mr. Toxopeus gezegd dat, hoewel hij de dreig-
brief niet als serious inschat, het toch wel aanbeveling verdient naar
aanleiding daarvan ad hoc enige politiebewaking aan te houden.
H.BVD raeent, dat men bij de beveiliging ook aandacht dient te schenken aan
de informatie die over de bedrijfssituatie wordt verstrekt. Hij is ver-
baasd over de vergaande informatie die wordt verstrekt en laat een platts-
grond van het Ommen-complex zien, die vrijgegeven is voor publicatie.
HD brengt nog naar voren dat door de Gas Unie waarschijnlijk ook veel in-
forraatie is verstrekt op een in Koskou over het aardgasprobleem vorig ja?.r
gehouden congres.
HK brengt nog even naar voren, dat bij de opstelling van het antwoord op
de vragen van de heer Geurtsen vrijdag jl, naar voren kwam dat de overheic.
t.a.v. de beveiliging van de energievoorziening geen bevoegdheden bezit op
grond waarvan het bedrijfsleven tot het nemen van maatregelen kan worder*
verplicht.
Mr.Van Eykern wees er in dit verband op dat in </est-Duitsland een regeling
bestaat betreffende de beveiliging van bankkantoren tegen overvallen, h&t
z.g. Kassenverhiitungsgesetz.
Tijdens het gesprek ontvangt H.BVD een uitnodiging van de Minister voor
een bespreking over de beveiliging van de Gas Unie te 1̂ .00 uur, heden-
middag.

v

2. Publiciteit over de B.V.D.

Gesproken wordt even over de publiciteit rond de Dienst, ontstaan ter.£evcl-
ge van mededelingen door Minister Geertsei.ia maandag gedaan in de NOS-radio-
uitzending "Praten met de Minister". Do afdeling Voorlichting zegde HK toe
de tekst van deze uitzending ter beschikking te stellen.
HK vestigt de aandacht van H.BVD op een stukje in de "Limburger"en het
"Dagblad van Noord-Limburg" (11-2-72) betreffende het bezoek van Ghineaen
aan het Maastrichtse carnaval en de vraag of de I3VD daar belansatellinu vco:
heeft.

- 2 -
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SacienwerkinK op ACS-Rebied

Maandagraiddag Ik februari jl. vend bij cms het gesprek met de MID en Bu£a
plaats over de samenwerking op ACS-terrein. BuZa stelde zich noga! gereser-
veerd op. Sr werd een zekere vorm van sacienwerking overeengekoinen.

k. ESBO

Maandag ontving H.BVD bezoek van de heer , voormalig medewerker
van . Deze was vergezeld van de heer uit Brussel, een
oud -man, die onder de te Londen zetelende heer verantwoor-
deli ok is voor de security intelligence van het Bssobedri jf .

16 februari 1972



AURORA

OCHTENDBESPREKING_02_vriQdag_l8_f|bruari_122|

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

Afwezig : - -

1. Sabotage installaties Gas Unie (?.ie Aurora 16-2, pt. 1)

H.BVD zegt dat wij gisteren in het bezit zijn gekomen van de tweede dreig-
brief aan het adres van de Gas Unie. De indruk die al eerder was verkregen
dat het hier geen serieuze zaak betreft, werd door deze tweede brief ver-
sterkt.

H.KEB kondigt aan dat de heer op 9 c.q. 10 maart een bezoek
aan de Dienst zal brengen.

deed HK gisteren het verzoek enige informatie
te raogen krijgen t.b.v. Minister Genscher over het al of niet bestaan van
vestigingen van buitenlandse C.P.-en in Nederland en over de vraag in hoe-
verre politieke activiteiten van buitenlanders in Nederland zijn toege-
staan. Dit hield verband met plannen van de PCI om in West-Duitsland
afdelingen op te richten. Met hulp van BV zond HK hem een antwoord op de
gestelde vragen.

5.
De heer van heeft gisteren zijn stageperiode bij de Dienst
beeindigd. H.BVD had met hem een afsluitend gesprek, waarbij de heer

veel waardering uitte voor zijn verblijf bij de Dienst.

6. De drie van Breda

In verband met het voornemen van de regering de betrokkenen vrij te later,
en de daartegen te verwachten actic, beveelt H.BVD aan dat v/ij al het moge-
lijke doen om terzake tijrii.r; informatie te verkrijgen. jlr wordt nog even
gesproken over het weinig gunstige tijdstip waarop de revering deze zaak
weer heeft aangesneden, zo kort voor de februari-stakingsherdenking.

18 februari 1972



AURORA

OCHTENDB-SSPHiSKING op maandag 21 februari 1972

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

Afwezig : H.BVD - HK

1» Sabotage

Aandacht wordt besteed aan een nieuw sabotage-geval dat zich blijkens pcra-
berichten tijdens het weekeinde in Hamburg heeft voorgedaan.

2. Bezoek vice-premier van Joego-Slavie

PH.C maakt melding van het bezoek van de Joegoslavische vice-premie? x>
dr. Vradusa van 20 - 22 februari aan Nederland. Wij werden pae op
18 februari tegen het einde van de raiddag door O.O. en V. hiercver iugo-
licht. Dr. Vradusa verblijft met zijn gezelschap in Hotel Promenade a'Lhisr,
De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zijn intuscen getrcffen.

3. Bomalarm Chinese Vertegenwoordiging

Tijdens het weekeinde gaf de Getoeentepolitie Den Haag ons door dat eeu
telefonische mededeling was ontvangen van een cnbekende dat de Chinese
AmbRssade zou worden opgeblazen. De Chinese Vertegenwocrdigijjg iiet wt-ten
geen bijzondere bewaking van de politie te wensen.

**• BVp-stukken in Hillegom

K/D maakt melding van een aan Minister Geertsema gerichte brief va;\«
oud-politieman uit Hillegomt waarin deze bewoert cat eoii verKC'-;irj./;f
envelop met 3VD-docuraenten die in een stalen kast in het gemser->;&hu5.s vr-c
Hillegom waren gedeponeerd, zoek is geraakt. Uit nadere meaedelin^cn var

is gebleken dat het hier bescheiden betreft Vein ee>: vaa onse oiuie;--
zoekingsambtenaren die kortgeleden is overleden. PK.BVD veraoekfc K/i; ue':
nodige te doen om meer duidelijkheid in deze zaak te kr.tj»;ea«

21-2-1972.



AURORA

gCHTENDB|SPREKING=op_woensdag_22_februari_12Z|

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, H.B, P.HC, PH.D, H.E, H.KEB, TDA, HK

Afwezig : - -

1. Sabotap-e-acties

De recente kaping van een vliegtuig van de Lufthansa, gevoegd bij de aan-
slag van het af^elopen week-end tegen een gas-compressor-station in Hamburg,
hebben bij H.B"D de vraag doen opkomen of het niet nuttig zou zijn, de met
de beveiliging van Schiphol en de KLM belaste instanties, een wat grotere
waakzaamheid aan te bevelen. Naar PHC mededeelde, heeft waarschijnlijk een
mededeling van de heer aan de heer van de Dienst Lucht-
vaart van de R.P. reeds dit effect gehad. De heer van de Beveili-
ging KLK stelde zich naar aanleiding daarvan in verbinding met PHC.

2. Zigeuners uit Tsjechoslowakije?

PH.BVD zegde medewerking aan de heer van de Hoofdafdeling Vreemde-
lingenzaken en Grensbewaking van Justitie toe, naar aanleiding van diens
verzoek of wij iemand ter beschikking konden stellen, die behulpzaara kon
zijn bij het horen van een groep zigeuners die volgens hun bewering illegaal
vanuit Tsjechoslowakije naar Nederland waren gekomen. CSO/E werd voor dit
doel naar Alblasserdam gezonden.

3. Commissie Inwendige Veiligheid

In de gisteren gehouden bijeenkorast van de Commissie Inwendige Veiligheid
waaraan PH.BVD deelnam, werd vastgesteld dat het wenselijk is dat de Com-
missie zich ook bezig houdt met de zich thans voordoende problematiek van
sabotage-acties. In verband daarmede zal de opdracht van de Commissie, die
nu gericht is op buitengewcne omstandigheden, dienente worden hsrzisn.
Admiraal zal hierover een brief aan de Minister-President richten.
Hij vroeg zich verder af of de BVD in verband met de sabotage-acties geen
uitbreiding behoefde. Wij zullen zorgdragen voor het opstellen van een
nieuwe appreciatie ten aauzien van de te verwachten dreiging.

k.

- 2 -
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5. Gesprek met Minister Geertsema

H.BVD had 21 februari des morgens.een gesprek met Minister Geertsetnp.
Daarbij kwamen o.m. aan de orde:
- de sabotage aan de installaties van de Gasunie. H.BVD bracht ons stand-

punt naar voren, dat bewaking alleen van waarde is wanneer deze deel
uitmaakt van een verantwoord technisch beveilifingssysteem;

- de situatie in Suriname, in het bijzonder de overeenkomst door de Suri-
naamse regering met Roemenie gesloten betreffende medische hulp er die
welke men van plan is met Joegoslavie te sluiten betreffende de bauxiet-
exploitatie. Het bleek dat Minister Geertsema plaatsvervanger is voor
Minister Lardinois ten aanzien van de zaken van de West. Minister
Geertsema is dus direct gei'nteresseerd in onze rapportage over deze deiev
van het Koninkrijk.
Afgesproken werd dat MID en BVD gezamenlijk Minister Lardinois zullen
voorlichten betreffends de veiligheidssituatie in de West, in het bijz.on-
der over de gevaren die voor de veiligheid van Surinaine kunnen cntstor-r..
tengevolge van de overeenkomsten met Roemenie en Joegoslavie;

- computerinvoering. Minister Geertsema vroeg bijzondere aandacht voor de
politieke aspecten van de eventuele invoering va?iê oniputer bij de di^r.st;

- berichtgeving. De Minister toonde grote waardering voor onze bericht-
geving en wees op de wenselijkheid, dat deze zo actueel mogelijk wordt
gehouden.

H.BVD maakte van het gesprek een notitie.

6. I.D.-vergadering

Tijdens de op 22 februari jl. gehouden I.D.-vergadering bleek, dat ons
voortdurend streven om de Korpschefs bewust te maken van het belar.g vp.n d?
I.D. voor hun Korps en hun positie resultnten begint af te werpen. Sr
werden goede inleidingen gehouden door de heren Blom en .

7. Gesprek met S.G. BuZa

In een gesprek met de S.G. BuZa Mr. Schiff vroeg H.BVD diens aandacht: voov
de kwestie Suriname (zie hierboven punt 5). H.BVD bleek dat Hedorlar.fi in
zulk soort zaken alleen iets kan doen wanneer het Nederlands belanp zish
daartegen verzet. Dit is vastgelegd in het Statuut van het Koninkrijk.

8. Wonen buiten de standplaats

Naar aanleiding van een vraag van HE deelt H.BVD mede, dst een repelimr
houdende een zekere verruiming van het beleid inzoke het wonen buiten do
standplaats in de CVO aan de orde wordt gesteld. L'aarna zal hierover eet:
circulaire aan het personeel worden uitgegeven.
Het ligt nog niet in de bedoeling tot een consi gnerinpsref;el ing over te
gaan. bit zal pas geschieden wanneer de noodzaak hiertce duidelijk is pe-
bleken.

23 februari 1972



AURORA

OCHTENDBESPREKING_og_vrijdag_25=februari=12Z|

Aanwezig: PH.BVD, H.3, PH.C, H.D, H.E, H.KEB, TDA, HK

Afwezig : H.BVD

1. Sabotas-e-acties

Gesproken wordt over de sabotage-actie in de nacht van woensd-sg OT cop;3'-r-
dag t.a.v. het Evoluon in Eindhoven. Het wordt niet uitgesloten jrescivt, <:;>••
de Rode Jeugd hier iets mee te maken zou hebben.
PH.BVD was gistermiddag aanv/ezig bij een bespreking van Minister Goer*.<J.-: '•
over een telefonisch verzoek van de CdK Groninpen, Mr. Toxopeus, cm to i-
stand van 50 mar. Rijkspolitie ter bevaking van objecten van de Gat-saur ,
Dit verzoek was gegrond op een nieuwe dreigbrief in de bekende cyclup-
Mr. Toxopeus ondersteunde zijn verzoek met de bewering dat aan pol i tic_i.:; .
(Majoor , 2e man van het onderzoekteam van Hip ) v&fi ~o-
steld, dat deze brief van professionele saboteurs afkornstir moest r.iln,
mede ondat deze paste in de sabotagetechniek van Kariguella. Ti.1d3r,s d->
bijeenkomst kon H.BVD dit door bemiddel ing van de heer napr.?». or.
deze vernani hij (de Kajoor was evenals de heer it: Vee-'.r.-V:?-:
aanwezig) dat geen uitspraken in de door Mr.Toxopeus verrne3.de rir. vrr;;. ̂
daan. Minister Geertsema besloot hierop - de D.G. van 0.0.en V. r.r».'!e
was ook aanwezig - de CdK Groninpen te zullen mededeler, dat hij cij'f; \-•'*"••
zoek om bijstand schriftelijk moest voorbrengen. Hij had het voor"e':r;r .\i-
dan af te wijzen.

2. B_egetting; V_*U.

PH.BVD liet gistermiddag Minister Geertsema weten, dat student en v?r ^>
Universiteit van Amsterdam de besetting van het V.U.-gebouv/ hadden vor.-:!:.:•:
Hij vernam later dat in een bespreking des mor?ons tussen Minister
Geertsema, Wethouder Polak en de H.C.v.G.P. Amsterdam vras bes-iotor^
niet tot ontruiming met politiehulp van het ber.ette pebouw over te ;*^-*n,
Hiertoe heeft waarschijnlijk ook bijgedragen de eerder door H.BVD rec!̂ 1?
mededeling, dat de bezetters hoopten dat het tct een politie-optreoen .'::.-.
komen.

3. Artikel in Woprosi Istorii (Sie Aurora dd U-2-72 'pt. 1)

HB geeft commentaar op de verklaring van het DB-CPN in De Waarhsid van
2k februari 1972 naar aanleiding van de aanval op De Groot in Wor>rosi
Istorii.

't. Zigeuners uit Ts.1echoslov.'gkl.-je (Zie Aurora dd 2J-2-72 pt. 2)

Van de hulpverlening aan Justitie bij het horen van een groep zigt-unnrs
in Alblasserdam, is CSO/E verrijkt met enig ongedierte teruegiekeerd. IU. j
heeft wel kunnen bijdragen tot de vaststeliing dat de groep riot uit
Tsjechoslowakije of Hongarije naar Nederland is j-

25 februari 1972



AURORA

OGHTaND3ESPREKIHG op maandag 28 februari 1972.

»zig: H.3VD

Afwezig : - - -

TT n A

Aanwezig: H.3VD - PH.BVD -*PHG - H.D - H.S - H.KJ3B - H.TD - HK

1. Arabische terroristen

De acties aan Israelische zijde afgelopen week tegen vestigingen van
Arabische terroristen op Libanees gebied doen bij H.BVD de vraag opkome
of wij binnen afzienbare tijd geen rekening moeten houden met het op-
nieuw optreden van Arabische groepen tegen buiten Israel gelegen Israe-
lische objecten.
H.BVD meent, dat wij de betrokken instanties in deze tot nieuwe waak-
zaamheid moeten aansporen.

2. Sabotageacties (Zie ook vrijdag 25-2-'72, pt. 1)

Ter sprake korat even het vrijdag j.l. claimen van de sabotageactie
Evoluon door de groep Philips Griekenland. De betreffende brief ontving
HK door bemiddeling van de heer De
groep heeft een kortere brief aan Philips gestuurd.

Wat het verzoek van de CdK-Groningen rnr. Toxopeus om bijstand aangaat,
deelt PH.BVD mede, dat na een aanvankelijk gunstig advies van de DG.-
0.0. en V. en de DG.-Politie, gegeven in afwijking van ons standpunt,
de Ministerraad uiteindelijk toch besloten heeft de gevraagde bijstand
niet te verlenen.

3. Bezetting VU

H.BVD is verheugd over het verlopen van de VU-bezetting, die het afge-
lopen weekend werd beeindigd, in het bijzonder omdat de daarmede door
ons ten aanzien van Minister Geertseraa uitgesproken verv/achting bewaar-
heid werd.

k.

5» Benelux

Tijdens de vrijdag in Brussel gehouden bijeenkomst van de hoofden van
de drie diensten werd overeensteraming bereikt oratrent de regeling van
de relatie met het veiligheidsbureau van de Europese Gemeenschappen.
Terzake wordt een brief opgesteld.
De volgende bijeenkorast vindt 26 mei a.s. in Luxemburg plaats.
Het is mogelijk dat deze datum naar 2 juni wordt verschoven wanneer de
bijeenkomst van de acht diensten medio mei in Some doorgaat.

28 februari 1972.



AURORA,

OCHTENDBSSPRSKING op woensdag 1 maart 1972

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

Asfwezig :

1, Joint ventures

PH.C deelt mede, dat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bericht werd
ontvangen dat er plannen bij de optische Industrie De Oude Delft bestaan oa
met de Russen een joint venture op te zetten. Bezien wordt of De Oude Delft
op de consequenties van een dergelijke onderneming kan worden gewezen.

2« Belangatelling voor Bevolkingregister

PH.C vernam van Buitenlandse Zaken dat de medewerker van de Bulgaarse Ambassa-
de inforraaties heeft gevraagd over de opzet van de Nederlandse bevol-
kingsadministratie. Dit verzoek is aan de Minister van Binnenlandse Zaicen door-
geleid. HK zal terzake contact opnemen met Drs. , Hoofd van de
Inspectie Bevolkingsregisters bij het departement.

k, Invoering computer

Op grond van het door H.ACD uitgebrachte rapport betreffende de toepassings-
roogelijkheden"van een computer bij de Dienst, is H.BVD tot de conclusie geko-
men dat op de verwerving van een computer moot worden aangestuurd. Het is
vooral de kostenfactor die hierbij een grote rol gaat spelen. Daarbij korat nog
het politieke aspect van de zaak waaraan Minister Geertsena groot belang hecht.
H.BVD gaat een brief aan de regering zenden, waarin hij verzoekt een aanvang
te mogen maken met het coraputerprojekt.
Binnen afzienbare tijd wil H.BVD een vergadering met de afdelingshoofden beleg-
gen om te bezien welke effecten de invoering van een computer op de Dienst kan
hebben. Het rapport van H.ACD wordt in verband daarmede aan de afdelingshoofde:
toegezonden.

5o Variabele werktijden

Er is hedenmorgen een vergadering van de C.v.O., waarin mogelijk de kwestie
van de variabele werktijden weer aan de orde komt. H.BVD ontving hierover een
rapport van de afdeling D, houdende een onderzoek naar de invoering van
variabele werktijden bij verschillende bedrijven en instanties. Het resultaat
daarvan wordt positief geacht. H.BVD heeft het voornemen zich tegen een even-
tueel verzoek voor de invoering van het systeem bij de Dienst welwillend op tc
stellen. De variatieraogelijkheden liggon bij ons beperkt tussen 8,00 en
18.00 uur. V/ordt tot de variabele werktijden overgegaan, dan ligt het niet in
het voornemen hierop door een scherp controlesysteem, bijvoorbeeld prikklok-
ken, toezicht uit te oefenen«

- 2 -
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6. I•D.-vergaderingen

De gisteren gehouden I.D.-vergadering voor de tweede groep politieverbindingen
was zeer geanimeerd, vooral ook door de behandeling van onderwerpen (o.a.
terrorisrae), die dicht bij de actualiteit liggen.

1-3-1972.

!' ,



AURORA

gCHTENDBESPR£KINn_op_vrijdaE_2_maart_1272

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

Afwezig : - -

1. Gebouw E.O.

Gebleken is, zo deelt HE mede, dat het tweede gebouw dat voor EO ter be-
echikking zal komen, zoveel voorzieningen vergt (o.m. een geheel nieuwe
achtergevel) dat het zeker niet voor volgend jaar voor gebruik gereed zal
zijn. Tevens is vastgesteld, dat het huis waarin E.O. nu zetelt, ook niet
in orde is. Hier zou ook een nieuwe achtergevel moeten worden aangebracht.
H.BVD wenst HE veel sterkte met de" oplossing van deze problemen.

2. Agenda

23/24 maart - Bezoek van de heren en van , die
komen praten over infiltraties in coramunistische partijen.

5/6 juni - Bezoek van de heren en van de volggroep van
, die over observatiezaken komen praten.

3« Staatscommissie

Bij K.B. d.d. 21-2-'?2 is ingesteld de staatscommissie Registratie persoon?.-
gegevens en persoonlijke leven«sfeer. HK geeft enige toelichtin^ betreffen-
de de samenstellinr van de Commissie. Secretaris is de ons wel bekends
Mr. van Justitie. Nnmens BiZa heeft zitting Mr.

. H.BVD heeft het voornemen deze door bemiddeling van de Secretaris-
Generaal eens uit te nodigen voor een gesprek. Een van de problemen wasr cc
Commissie mee te maken zal krijgen, is de vraag in hoeverre burgers tot
kennisneming van het omtrent hen geregistreerde moeten worden toegolaten.
Het lijdt geen twijfel dat hier uitzonderingen zullen worden genmakt voor
o.m. de registraties bij de politic en bij de BVD.

k» Lnnch-bijeenkomst

De eerste lunch-bijeenkomst ter versteviging van het interne contact vinrU
hedenmiddag plaats. De volgende bijeenkomst is bepaald op vrijdag 7 april
a.s..

5. CVIN

H.BVD en HB waren gisteren aanwezig in de bijeenkomst van het CVIN, die
voornaraelijk diende ter voorbereiding van de briefing van Minister De Kos•'.••••:
over Joegoslavie volgende week woensdago

6. Surinane en de Ned.Antillen

H.BVD had gisteren een gesprek over de situatie in deze rijksdelen tret
Jhr.mr. , Dir.Westelijk Halfrond BuZa. Afgesproker; were
o.m. dat H.BVD bij het a.s. gesprek met Minister Lardinois kenni.s z«.l r^-f--
van zijn voornemen om in de toekomst BuZa onze rapportaje over het ondor-
werp in kwestie ook toe te zenden.

3 maart 1972



AURORA

OCHTENDBJSSPRiSKING op maandag 6 maart 1972.

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

Afwezig : - - -

1. Lenrin
——•— 9

H.C kondigt aan, dat dezer dagen een publicatie in de Vrije Pers zal vef-
schijnen met misprijzende uitlatingen van de heer Lewin over de BVD.

2. Zuid-Molukkers

Gesproken wordt over persberichten betreffende moeilijkheden van pro-indone-
sische Zuid-Molukkers in Breda, die dezen ondervinden vanwege landgenoten,
die aanhangers van de Republiek zijn*

3. Organisatiedeskundige

PH.BVD deelt mede, dat besloten is de heer van PZ in sterker mate
dan voorheen te betrekken bij opdrachten betreffende de organisatie van de
Dienst.

*f. Lunch-bijeenkomst

H.BVD vertelt het e.e.a. over de vrijdag j.l. gehouden eerste lunch-
bijeenkomst voor eigen personeel. Hij waardeert deze positief.
Het ligt in de bedoeling voor de vacanties nog een bijeenkomst voor medewer-
kere uit de administratieve sector te houden; daarna wil H.BVD andere groepei
medewerkers voor de bijeenkorasten uitnodigen.

5. Pelger N.V. te Smmen

Door het KVP Tweede Kamerlid Hermsen zijn vragen gesteld betreffende de
publiciteit rondom dit bedrijf, ontstaan ten gevolge van een brief door de
directie ervan gezonden aan de ondernemingsraad.
E6n van de vragen is of de BVD zich met de onrust in dit bedrijf heeft bezig-
gehouden.

6 maart 1972*

r



AURORA

OCHTSNDBjaSPREKING op woensdag 8 naart 1972,

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

Afwezig : H.BVD

1. Indiscreties bi.1 Buitenlandse Zaken

H.D ontving een verzoek van de heer , de BVA van Buitenlandse Zaken,
of het ons mogelijk zou zijn een onderzoek in te stellen naar indiscreties
bij Buitenlandse Zaken die tot gevol-g hebben gehad dat bepaalde mededelingen
over de reis van Staatssecretaris Westerterp eind vorig jaar naar Moekou in
Elseviers Magazine zijn terechtgekomen. Het gaat hier o»m« over een tele-
gram van Minister Schmelzer aan de Staatesecretaris betreffende het niet
mogen aandoen van Ooat-Berlijn. Gezien het grote aantal personen dat van het
betreffende bericht heeft kennisgenomen, heeft H.D de heer gezegd
weinig heil te zien in een BVD-onderzoek.

2. Sabotage Gaaunie (zie AUROfiA d.d. 25-2, pt. 1)

Wij hebben bericht ontvangen via BOP dat de H.I.P. zijn functie ale
hoofd van het recherche-team inzake de sabotage-acties tegen de Gasunie
neerlegt, omdat er geen hoop meer bestaat dat de daders zullen worden ge-
vonden* Hierover verschenen ook berichten in de pers. Het recherche-team
gaat nog wel enige tijd voort met zijn werkzaamheden.

8 maart 1972.



AURORA

OCHTENDBSSPREKING op vriidaK 10 maart 1972

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

Afwezig :

1, Sowjet-service

H.E vernam gisteren van een medewerker van de Nederlandse Ambassade in Moskou
dat de service van de Sowjet-autoriteiten zover gaat dat zij CD-auto's die
naar buiten de Sowjet-Unie liggende landen rijden in een speciale garage ge-
durende 1 a 1£ dag nakijken. De wagens worden dan voorzien van een sticker,
hen recht gevend op het gaan naar bi'jvoorbeeld Helsinki.
Na terugkomst van een dergelijke reis wordt de wagen dan weer liefderijk
onder de hoede van de Sowjet-garage nagekeken.
H.BVD acht het nuttig dit verhaal achter de hand te houden.

2.

In een gesprek met de -ambassadeur heeft H.BVD
deze gisteren <rewezen op de geringe doelmatigheid die betracht wordt in de
bijeenkomsten van de diensten van de Europese landen. Voorts heeft hij hem
een uiteenzetting gegeven over de situatie bij het Veiligheidsbureau van de
EG.

Jo Vrayren over Peltrer NV

HK heeft het initiatief genomen tot een coordinatie met Economische Zaken
en met Sociale Zaken inzake de beantwoording van de vragen van het Tweede
Kamerlid Hermsen over dit bedrijf in Emmen.

*f, KamercomRiissie

H.BVD deelt mede dat de voor 28-3-1972 aangekbndigde bijeenkornst van de
Kamercommissie, waarin met de drie betrokken ministers over de stand van
zaken betreffende het KB van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van ge-
dachten zou worden gewisseld, niet doorgaat. De vergadering zal nu enige tijd
na Pasen worden gehouden.

5.

6, Garage

Volgende week vrijdag 17 maart wordt de garage aan de J.v.Oldenbarnevelt-
laan in gebruik gesteld.
H.BVD nodigt afdelinfshoofden en hun plaatsvervan^ers uit bij de officiele
ingebruikneming te 15*30 uur aanwezig te zijn.

- 2 -
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7. Gesprek met Minister van Onderwijs

Samen met H.B en BFA had H.BVD op 8-3-1972 een gesprek met Minister Van Veen
en do S.G. . Het ging voernamelijk over de situaties aan sociale
en paedagogische academies. De marxistische beinvloeding aan deze instituten
van hoger beroepsonderwijs door de docenten baart de minister ernstire zorger

8. Briefing Minister van Defensie

H.BVD en H.B waren maandag jl. aanwezig bij de briefing van Minister
De Koster over Joegoslavie. Korte inleidingen daarover werden gehouden door
de Admiraal , H.B en de hoofden van de Krijgsmacht-inlichtirgendiensten.
De minister was met de briefing zodanig ingenomen, dat hij wil voorstellen
deze ook voor de Ministerraad te doen plaatsvinden.

»

9. Geheime fondsen

HcBVD heeft H.FID gevraagd contact met de afdelingshoofden op te neraen n.a.v.
de door hen ingediende begrotinpen, pezien het feit dat het niet mogelijk
zal zijn alle aangevraagde uitgaven toe te staan. Hij zegt dit nf»ar aanlei-
ding van een verzoek van H.TD om zo spoedig mogelijk fiat te mogen verkrij-
gen op de door hem ingezonden begroting.

10.

De heer heeft H.BVD desgevraagd toelichting gereven omtrent de
situatie bij , mede naar aanleiding van de affaire . Na een

bezoek aan Parijs heeft de heer H.BVD een bevredigende uitleg gegeven.

lie Commissie Persoonlijke Levenssfeer

Maandag a.s. heeft H.BVD een gesprek met de heer van de
Directie Binnenlands Bestuur, die zitting heeft in de onlangs ingestelde
staatscomtnissie Registratie Persoonsgegevens en Persoonlijke Levenssfeer.

10-3-1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 15 mart 1272
===== = = = = === = = ;: = =.== = = = = = = = = = :: = = = = = = = ===== = =

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, BV, HC, PHD, HE, H.KEB, H.TD, HK

Afwezig : - -

1. Explosieven in Jaarbeursgebouw

BV deelt mede, dat gisteren een melding ran de politic Utrecht werd ont-
vangen betreffende het aantreffen in het Jaarbeursgebouw van een soort bom,
Dit voorwerp was achtergelaten bij materialen die werden opgehaald door
Bredero's Bouwbedrijf. De bom was vrij amateuristisch samengesteld. Hij
moet al enige tijd in het Jaarbeursgebouw hebben gelegen. tfij wachten een
nader rapport over het voorval van de ID-Utrecht af.

2. Achtergrondsinformatie over Sowjet-politiek

De heer , hoofd van de BEB, heeft aan de coordinator gevraagd of
hem enige informatie zou kunnen worden verstrekt omtrent de achtergronden
van de Sovjetpolitiek o.m. over de Europese Veiligheidsconferentie. Hij
achtte dit wenselijk i.v.m. verzoeken die hij van BuZa en van E.G.-instan-
ties krijgt om een oordeel te geven omtrent de betekenis van het aangaan
van economische relaties met communistische landen. De heer dacht
dat een interdepartementale werkgroep hier iets nuttigs zou kunnen ver-
richten. HC deelde dit mede voor het geval de coordinator met H.BVD hier-
over mocht spreken. H.BVD wil dit maar even af wachten.

3. AFCENT.

HC deelt mede dat in een gesprek met de Overste . en Kapitein
van de MID en de Cl-officier Afcent Major naar voren is gekomen, dat
aan MID-zijde er geen bezwaar tegen bestaat dat wij in voorkomend geval
direct contact met Afcent opnemen. Door HC is wel toegezegd dat wanneer
zich dit voordoet de MID daarover zal worden gelnformeerd.

k. Vluchtwegen via Luxemburg

H.BVD leeet het e.e.a. voor uit het rapport van , waaruit blijkt
dat door anarchistische en terroristische groepen gebruik wordt gemaakt
van bepaalde wegen om illegaal de Luxemburgse-Franse en de Luxemburgse-
Duitse grens te overschrijden.

15 naart 1972



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vriidag 17 maart 1972
= = = — = = = = = = = = = CSE:S = ̂ = C=: £: = = ==:= =:s:: = = = cscss& = s

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, H.B, H.C, P.HD, H.E, H.KEB, H.TD, K/D

Afwezig : HK

1. tferkgroep Special Committee

KB doet enige mededelingen over de door hen en BFA bijgewoonde bijeenkorast
van de Werkgroep in Brussel.

2* '-cursus

HE deelt mede dat de eerst thans ontvangen cursusnotities van de deel-
neraers aan de novembercursus van vorig jaar, niet compleet blijken te zijn.
H.BVD verzoekt na te gaan wat ontbreekt en dit aan op te geven.
Hij is overigens van mening dat het vrij staat t.a.v. deze aan-
tekeningen bepaalde beveiligingsmaatregelen te neoen.

3. Visclub

H.BVD had gisteren, op hun verzoek, een bijeenkomst met vertegenwoordigers
van enkele grote bedrijven en instellingeo, waarbij ook het sabotage-
risico en de beveiliging daartegen aan de orde kwamen. In dit vcrband
wordt nog even gesproken over de mogelijkheid de militair-technische
relaties van TD te interesseren voor het beproeven van nieuwe beveiligin^c-
technieken bij bepaalde bedrijven.

17 maart 1972



AURORA

OCHTSNDBaSPRSKING op maandag 2O maart 1972

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

Afwezig : HK

1. Special Committee

H.BVD verzoekt H.B en H.C het oog te houden op het tijdig gereedmaken van
de stukken voor de "Informal Session" van medio april a.s..

2. Panorama

Het Panorama over de periode 1 oktober 1971 - 1 april 1972 wil H.BVD
weer in dezelfde vorm als de vorige maal aan de Minister voorleggen. Hij
verzoekt de afdelingshoofden met het opstellen van hun bijdragen daarmede
rekening te houden en daarin alleen datgene op te nemen wat van voldoende
belong is om onder de aandacht van de Minister te brengen.

3. Agenda H.BVD

H.BVD zal 21 maart a.s. 'a middags en 22 maart d.a.v. de gehele dag afwe-
zig zijn in verband met de deelneming aan een bijeenkomst van het Defensie-
studiecentrum*

20-3-1972.



AURORA

OCHTENDBSSPRgKING op woensdag 22 maart 1972

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

Afwezig : H.BVD - HK

1, Telegraaf-bericht

Gesproken wordt over een bericht onder het hoofd "Moskou trekt 16 spion-
nen terug uit Belgie", voorkomende op de voorpagina van "De Telegraaf"
van 22 maart 1972,
Opgemerkt wordt dat een soortgelijk bericht 20 maart reeds in de
"Daily Telegraph" is verschenen, De heer ( die morgen een be-
zoek aan Brussel brengt, zal om commentaar vragen.

2* Aeroflot

PH.BVD vernam gisteren van Mr. dat bij een bezoek aan
Buitenlandse Zaken heeft aangedrongen op extra beveiliging van de
Aeroflot-vliegtuigen die Schiphol aandoen. Het verzoek van
houdt verband met de dreigementen van een maoistische organisatie in
Frankrijk Aeroflot-vliegtuigen te zullen opblazen als geen afkoopson
wordt betaald*

3« Eventuele verhuizing P« & B»

PH.BVD verzoekt de aandacht voor de actueel geworden vraag of er be-
zwaren bestaan tegen een verhuizing van de sectie Pers en Bibliotheek
naar de ruimte van het voormalige restaurant "Ardjoena". Als vocrdelen
voor een dergelijke verhuizing worden gezien een aanzienlijke ruinte-
winst binnen het hoofdgebouw en het vervallen van de noodzaak dat bij EC
een afzonderlijke bibliotheek met bijbehorende administratie wordt aan-
gehouden.

22 maart 1972.



AURORA

OCHTENDBaSPREKING op vri.jdaE 2k maart 1972.

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

Afwezig : HK

1.

2. Gesprekken H.BVD

Ter gelegenheid van de door H.BVD bijgevoonde bijeenkomst van het
Defensiestudiecentrum had deze een gesprek net o.a.:

a. Mr. , die inforraeerde wanneer er weer eens een
bijeenkomst zal worden georganiseerd voor de provin-
ciale B.V.A.'s ter bespreking van het onderwerp sabo-
tage en die tevens aankondigde dat zijn schoonzoon

? bij ons zal solliciteren;

b. de heer t voorzitter van de vereniging
Nederland - Vrij China, die o.a. over de bekende

nog een nader gesprek zal hebben met H.BVD;

c. Dre. , thans plv. D.6. PTT en per 1 juni a.s. opvolger van
de heer met wie - op zijn verzpek - een af-
spraak werd gemaakt voor een gesprek met H.D in
april a.s.;

d. de heer van ESSO, die een lezing hield over bedrijfsbevei-
liging en die nog eens contact met ons zal opnemen
en ons ook voorlichtingsmateriaal ter beschikking zal
stellen;

e. de heer van de "Neue Zurcher" die een bijzonder interessante
lezing hield over de huidige situatie in China
(getracht zal worden een afspraak te maken met de heer

voor een lezing voor de Dienst).

3» Bijeenkomst van de E.E.G.-veiliKheidsdiensten e.a.

Bepaald op 16 en 17 mei a.s. in Rome.
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P.G.-vergadering

De volgende vergadering met de Procureurs-generaal wordt gehouden op
1*3 april a.s.. H.BVD verzoekt H.B en H«C hem tijdig de gebruikelijke
stukken voor te leggexu

Hanusama

H.BVD vernam van Drs. dat de heer Manusama dinsdag 28 maart a.s
door de Minister-President zal worden ontvangen. Verwacht wordt dat
Manusama zich erover zal beklagen dat bij zi;jn groep verwachtingen zijn
gewekt die niet worden gehonoreerd en dat hij als gevolg daarvan zijn
mensen niet meer in de hand zal kunnen houden.

24-3-1972.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 27-3-1972

Aanwezig: H.BVD _ PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/0

Afwezig : HK

1. Informatiecentrale Bijgondere Zaken (CO 1.079.491)

H.BVD vestigt de aandacht op een van Mr. (0.0. en V.) ontvangen
voorstel een gecombineerd advies uit te brengen op een concept-circulaire
van Justitie inzake de oprichting (bij Justitie) van een informatiecentraJLe
betreffende politieke misdrijven. De zaak van deze centrale zal bestaan uit
het verzamelen, evalueren en coordineren van inlichtingen omtrent criminele
activiteiten van groeperingen die er niet voor blijken terug te schrikken
hun politieke doelstellingen mede door georganiseerde criminele acties te
verwezenlijken. Voor het verkrijgen van de gewenste inlichtingen zal ook een
beroep worden gedaan op de politieke inlichtingendiensten van de politic.
Aangezien deze zaak ons in belangrijke mate raakt, dringt H.BVD erop aan op
korte termijn onze mening te formuleren en zo spoedig mogelijk het overleg
met 0.0. en V. te openen over het uit te brengen gecombineerde advies.

2. Positie diatrictsinlichtingenrechercheurs van de B.P.

H.BVD vernam dat door een reorganisatie bij de Rijkspolitie de D.I.R.'e in-
gedeeld zijn bij de recherche. Het bevreemdt hem dat wij niet over deze
reorganisatie zijn gehoord. Aan KCP is verzocht over deze zaak contact op te
nenen met de Algemene Inspectie van de Rijkspolitie.

3« Suriname

H.BVD ontving een interessant rapport van de heer over de situatie
in Suriname. Dinsdag na Pasen zal hi3 een gesprek hebben met minister
Lardinois en dan gaarne het rapport te zijner beschikking hebben.

27-3-1972.
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AURORA

OCHTENDBSSPREKING=oB_woensdag=22_maar|_1222

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, BV, HC, HD, HE, H.KEB, H.TD, K/D

Afwezig : HK

1. Bereikbaarheid gedurende de Paaadagen

H.BVD verzoekt de Afdelingshoofden te bevorderen dat gedurende de komende
vrije dagen zowel van de afdelingsleiding als van de belangrijkste sec'ties
voldoende ambtenaren bereikbaar zijn om bij eventuele bijzondere gebeurte-
nissen zo nodig ingeschakeld te worden. Uit de nieuwsuitzendingen over
radio en televisie is meestal wel op te raaken of er iets bijzonders aan de
hand is, waarbij de Dienst betrokken kan worden. Wanneer in voorkomende
gevallen ieder die daartoe in de gelegenheid is, zich uit eigen beweging
ter beschikking houdt, kan voorkomen worden dat tot formele piket- of
consigneringsmaatregelen moet worden overgegaan.

2• HandschriftanalyBe

PH.BVD deelt mede dat de heer , chef van de sectie Fotografie, met
de door hem gevolgde cursus handschriftanalyse zover is gevorderd, dat hij
thans in staat is ook op dit terrein van deskundig advies te dienen.

3. VNA

De heer , die de heer als Hoofd VNA zal opvolgen,
zal in September en oktober a.s. een opleiding volgen bij de Dienst. Het
programma voor deze opleiding zal nog nader worden vastgesteld.

H.BVD vestigt de aandacht op het zeer interessant rapport over ,
dat wij van de Engelse Dienst ontvingen. Op verzoek van H.BVD zal H.KEB
nagaan in hoeverre wij bepaalde gegevens uit het rapport eventueel aan
derden mogen doorgeven.

Gesprek H.BVD met minister Geertsema

Tijdens dit onderhoud (op 27 maart jl.) kwamen o.a. de vragen van het
Kamerlid Hermsen over de N.V. Pelger te Emmen en het nieuwe ontverp-XB
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ter eprake.

30 raaart 1972


