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H. BVD voerde enige gesprekken met Col. , die enige tijd
in Den Haag vertoeft on een onderzoek in te stellen betreffende de
gijzelingszaak. Dit geschiedt op aanwijzing -van Hoofd ,
die daartoe opdracht kreeg van de Franse Minister-President.
Col. heeft medegedeeld, dat het niet juist is - hetgeen in
het artikel van Elseviera Magazine d. d. 28-9-197̂  wordt gesuggereerd
dat op hoog niveau door de Franse Minister van Binnenlandse Zaken
is besloten buitenlandse diensten en autoriteiten niet op de hoogte
te stellen van de uitwijzingen van de Japanners die het gevolg waren
van het onderzoek na de aanhouding van .
Bij de technische behandeling van deze zaak door de DST zijn op
werkniveau verkeerde beslissingen genomen,
H. BVD heeft het voorneroen hierover binnenkort contact' op te nemen
met de heer van de DST. Hij wil dit doen voor de a, s. bijeen-
komst van de Europese diensten in Londen.
Col. " heeft toegezegd dat wij officieus een rapport over de
uitkomst van zijn bevindingen krijgen.
H. BVD heeft hem ook gevraagd om zijn conclusies omtrent de beveili-
ging van de Franse ambassades te mogen verneraeiïi"

AURORA dd.

J?e h*er , hee" H.BVD medegedeeld dat hij binnenkort
Hen Haag zal verlaten om een andere bestemming te volgen.



Gi.|aelint;azaak

De heer van Buitenlandse Zaken heeft kenbaar gemaakt
geïnteresseerd te zijn in de achtergronden van het gijzelings-
drama, i.h.b. wat aangaat de relatie met de Franse instanties*
H.BVD zal maandag hierover met hem een gesprek hebben*
Op 21 oktober a.8. kont bij H.3VD op bezoek onze ambassadeur in
Parijs, de heer , i.v.m. dezelfde kwestie.
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(zie ook Aurora dd. 1J-9-1971* punt «O

Betreffende het bezoek van een drietal medewerkers'van die op
2Q~eix=£& oktober inleidingen komen houden, deelt H.BVD nog mede dat er
twee hoofdonderwerpen zijn: de verhoudingen binnen het Oostblok en de
situatie in het Midden-Oosten. SBP zal onder hoede van H.B of BV zorgdragen
voor de organisatie van een en ander.



Vri.1 Nederland - Van Heure.

H.BVD zegt, dat wij er rekening nee moeten houden, dat binnen afzien-
bare tijd een artikel van Rudy van Meurs in Vrij Nederland met een
aantal kwalijke opmerkingen over de Dienst zal verschijnen*
Aanleiding voor Van Meurs hiertoe is het feit, dat wij met gebruikmaking
van het bekende coverformulier bij de gemeente Herwijnen, alwaar
Van Meurs woonachtig is, diens personalia hebben opgevraagd.
De burgemeester van Herwijnen heeft gemeend hiervan Van Meurs mededeling
te moeten doen. Waarschijnlijk heeft hij Van Meurs vergaand geïnformeerd
over een tweetal gesprekken,die KOP met hem had. Dezer dagen heeft
Van Meurs contact gezocht met de Dienst en met het departement^alwaar
hij respectievelijk door HK en de heer is te-woord gestaan.

AfJP^-ïu
AUlWft 4

1.

H.B vertelt enige bijzonderheden over het bezoek, dat hij de af*eloi>en
dagen aan deze beide diensten bracht. «gelopen



1. Mr.

Van DKP-BuZa werd vernomen dat de bekende advocaat Mr. te
kennon h^eft gegeven zich niet langer meer te zullen inzetten voor de
"Rode Hulp", omdat hij zich wil distanciëren van onwettig geweld. De vraag
is gerezen of deze stap van Mr. in verband kan worden gebracht
met berichten over een op handen zijnde nieuwe golf van aanslagen in de
BRD die ons via bereikten en naar aanleiding waarvan BFA een dezer
dagen een gesprek had op de Duitse Ambassade.

AURORA dd.
Vaa iraverslag van 11-10-19?̂ )

H. BVD deelt mede dat HK op 11 oktober jl. de heer Van Meurs te verstaan
heeft gegeven: a_. dat van zijn aanbod de opgevraagde personalia .zelf te

verschaffen, geen gebruik zal worden gemaakt ;

b_. dat zijn veronderstelling dat de BVD achter journalis-
~~ ten aanzit die zich contrair t. a. v. de faits et gestes

van de overheid opstellen, onjuist is;

c_. dat persoonsgegevens waren opgevraagd om vast te stel-
len of de in Herwijnen wonende Van Meurs identiek is
aan iemand die de belangstelling van de Dienst op zich
had gevestigd, maar die ons met een andere voornaam
bekend was;

d,* dat aan deze mededeling niets kan worden toegevoegd.

3. Opvragen

Naar aanleiding van de affaire-Van Meurs herinnert K. BVD aan de indertijd
gemaakte afspraak, dat t. a. v. journalisten geen actie zou worden genomen
alvorens daarover overleg gepleegd is met HK. Ook in andere "gevoelige
gevallen" als bijvoorbeeld t. a. v. Kamerleden en andere politici dient de
nodige terughoudendheid en voorzichtigheid te worden in acht genomen.
Nader zal nog worden bezien welke wijzigingen aangebracht dienen te worden
in het tot dusver gebezigde formulier voor het opvragen van 'gegevens uit
de bevolkingsregisters.
Naar aanleiding van een opmerking van H. E dat E IX bij herhaling verzocht
wordt een onderzoek in te stellen naar gegevens die zonder veel moeite uit
bij de Dienst aanwezige o<pen bronnen kunnen worden verkregen, verzoekt
H. BVD deze ten behoeve van de caseworkers een overzicht te doen opstellen
van de bij de Dienst aanwezige verzamelingen en de informatie die daaraan
kan worden ontleend.
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2. Bezoek staatssecretaris - BiZa»

De heer Polak zal op uitnodiging van H.BVD op vrijdag
25 oktober a.s. een bezoek van circa anderhalf uur aan de Dienst
brengen. Hij wordt te 9.50 uur verwacht. Het is de bedoeling, dat
hij met enige afdelingschefs kennis maakt. Het programma zal nog
nader worden geregeld*



1. 4 •

R.B geeft een uiteenzetting omtrent de aktiviteiten van zijn afdeling
dezer dagen ontwikkeld in verband met de affaire en het voor-
nemen van de Rode Hulp om tot harde akties over te gaan»
De afdeling B zal een notitie over deze aangelegenheid aan de overheids-
instanties dié hiermede bemoeienis hadden, doen toekomen.

**«*y w j. •*•

H.C meldt dat één van de terroristen, die betrokken was bij de kaping
van het toestel van British Airways en die na zijn veroordeling in de
gevangenis vertoeft, ziek zou zijn.
H.BVD vraagt H.C zich hieromtrent nader te oriënteren.
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Burgemeesterskring Betuve

HK gaf maandagmiddag 21 oktober jl. in een bijeenkomst van de kring van
burgemeesters van gemeenten in de Midden en West Betuwe - gehouden
in het gemeentehuis van Haaften - een uiteenzetting over de taak en
de funktie van de Dienst. De uitnodiging daartoe was naar de Dienst
gekomen op instigatie van burgemeester J. de Vries van Herwijnen, die
betrokken was bij de kwestie Budie van Keurs. (Artikel in Vrij Nederland
d.d. 19-10-197*0.

• -1
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3. Ars aequi . . .

Prof. Seheltema uit Groningen vroeg HK of hij eventueel bereid zou zijn
een gesprek te hebben met de heer R.J.J.M. Qans, een student-assistent
te Groningen, die tevens redakteur van het juridische studentenblad
Ars aequi is.
In het kader van een bijzonder nummer over de privacy wil deze een
artikel schrijven over de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten..
Nadat aanvullende gunstige informaties over betrokkene waren ontvangen,
heeft HK hem laten weten dat hij voor een gesprek welkom is*
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DG PTT.

H.BVD had gisteren een gesprek met de DG PTT. Hij wees daarbij
op de goede samenwerking tussen onze Dienst en de PTT bij de
uitvoering van de bijzondere lasten*
De DG PTT heeft er geen bezwaar tegen, dat in gevallen dat
activiteiten op last van de Justitie worden ondernomen en wanneer
wij daarbij belang hebben getracht wordt deze te verrichten op
soortgelijke wijze als dat in ons kader gebeurt.

l

Nederlandse Antillen.

H.BVD heeft heden een gesprek met gevolmachtigd Minister
. Deze maakt zich zorgen over de grote publiciteit,

die in Nederland gegeven wordt aan de denkbeelden van
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3.
Naar aanleiding van het feit dat de heer op
15 november 197̂  weggaat, vraagt H.BVD wie zoal contact met hem
onderhielden.
Als opvolger is aangewezen de heer • Deze arriveert op
k november a.s. in Den Haag.
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2. Gijzelingsdrama

Gesproken wordt over het gijzelingsdrama in de Scheveningse straf-
gevangenis, dat zo'n gelukkige afloop had.
N.a.v. de publicatie in Vrij Nederland in een artikel van
Rudie van Meurs van brieven van de gedetineerde , wijst H.B op de
waarschijnlijkheid, dat deze via Luciën van Hoesel in handen van de
Rode Hulp zijn gekomen.
H*C meldt, dat de Arab National Youth Organlsation for the Liberation
of Palestine aan de Nederlandse Vertegenwoordiging in Koeweit een
brief heeft doen toekomen, waarin de Nederlandse Regering gewezen wordt
op haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de twee hun straf
uitzittende Palestijnen.»



osi • • • • • - ' . .
H.C bracht dezer dagen een bezoek aan de OSI. Hij vertelt daarover
enige bijzonderheden.



't. Ver trouwens functies en de Tweede Kamer

UK vertelt het e.e.a. over het verloop van de behandeling van de
begroting van Binnenlandse Zaken deze «eek in de Tweede Kamer.
De Minister vond aanleiding een vraag van het Kamerlid Van Gorkura, PPR,
betreffende de vertrouwensfuncties te verwijzen naar de Vaste Commissie
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hiertegen werd heftig
geprotesteerd door dit Kamerlid en zijn collega Jurgens.
Uit bracht de Minister ertoe te stellen, dat hij de zaak eerst in de
Vaste Commissie wil bespreken on daarna te bezien wat erover in de
Kamer kan worden gezegd.



DefensiestudiecentrUm '

De aankondiging werd ontvangen betreffende de 2?e cursus, die van
15 januari t/m 1*» februari 1975 wordt gehouden.
HK vraagt aanmeldingen betreffende kandidaten voor 1 december a.s,
aan hem te willen opgeven.
H.C en H.E zeggen geen kandidaten te hebben.



ElaevierB Magazine

HK werd gistermiddag opgebeld door de heer van
Elsevier, die samen met het boekwerkje over de gijze-
ling heeft geschreven. Deze toonde zich geïnteresseerd in de vraag
welke informatie Nederland van Franse zijde was verstrekt, vooraf-
gaand aan het gijaelinjjsdraraa op IJ september jl.«
UK heeft hem gewezen op een uitspraak van Minister
De Gaay Fortman op 17 oktober gedaan in het kader van een interview
met en heeft hem daarvan enige precisering gegeven»

gaf blijk er van op de hoogte te zijn, dat de BVD twee
belangrijke telexberichten op bepaalde data van de DST had ont-
vangen.
Naar aanleiding hiervan vraagt H'.BVD aan H.C of hij bij de
heer (Buitenlandse Zaken)nog eens wil informeren of
deze nog nadere gegevens heeft verkregen betreffende de uitlating
van de persattaché van de Franse ambassade , dat dé publi-
katies inzake de -affaire in Elsevier van 18 september 1971*
afkomstig .zouden zijn uit een DST-dossier, waarop Slaevier en

de hand zouden hebben gelegd*
H.BVD wil hierop de aandacht vestigen van de heer van DöT.
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2. Gesprek met de Minister

H.BVD had gisterenmiddag een gesprek net Minister De Gaay Fortman.
Daarbij kwamen o.m, de volgende onderwerpen aan de orde:

- Gijzelingsdrama Franse Ambassade.
B.BVD gaf een uitvoerige uiteenzetting over de door de DST na de

affaire verstrekte informaties en over het niet vooraf
inlichten van de betrokken landen over de uitwijzing van personen,
die bij het onderzoek waren gearresteerd. Hij kon daarbij het misver-
stand uit de weg ruimen dat bij de Minister leefde dat wij vrijwel
geen informaties over de zaak hadden gekregen* De Minister
gaf aan op welke wijze hij meende dat op de vragen van de heer Wiegel es
over het al of niet geïnformeerd worden door de Franse autoriteiten
kon worden gereageerd.

- De affaire Herwijnen - Rudie van Meurs.
Over deze aangelegenheid zal een bespreking in de Kamercommissie
plaatsvinden voor 5 december a.s..
De Minister achtte het wenselijk dat het "personeelszaken-formulier"
dat wij gebruiken voor het opvragen van gegevens bij Bevolkingsregisters
voor die tijd zal zijn vervangen.
H.a.T. een opmerking hierover enige tijd terug zegt H.BVD dat wij geen
enkele terughoudendheid behoeven te betrachten bij het opvragen van
gegevens bij de Bevolkingsregisters wanneer dit noodzakelijk is.
Hij beveelt de afdelingschefs alleen aan wanneer dit geschiedt t.a.v.
bv. journalisten een b. jzondere zorgvuldigheid in acht te nomen.

- Chilenen.
H.BVD vestigde de aandacht van de Minister op de problemen die kunnen
ontstaan na de toelating van een nieuwe groep van 150 Chilenen,
waaronder zich enkele geweldplegers bevinden.



Agenda

2 deceraber a.s. wordt in'ons gebouw een bijeenkomst georganiseerd vqor
de P.G.-Den Haag en enige andere autoriteiten die n.a.v. de gijzelings-
affaire in de Scheveningse Strafgevangenis informaties over de mogelijk-
heden van de Dienst t.a.v* het gebruik van technische hulpmiddelen konen
inwinnen» ' .
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2. V.N.A. .

H.ïï deelt mede, dat de heer , afkomstig van Aruba, niet
voor het examen van de Basiscursus geslaagd is* Waarschijnlijk zo.
hij niet gehandhaafd blijven bij de V.N.A.. Thans loopt hij stage
bij de Dienst.
H.37D verzoekt H.D bij de V.W.A. te informeren of deze stage dan
nog zin heeft. .
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*f. Hoger beroep

HK had gisteren een telefoongesprek met Mr« uit Leiden, die de
Joegoslaaf bijstaat bij de behandeling van diens zaak in hoger
beroep voor het gerechtshof in Amsterdam*
Mr. wilde weten n.a.v. gesprekken, die wij met hebben
gevoerd, of wij iets kunnen mededelen omtrent de waarschijnlijkheid,
dat zich door de Joegoslavische dienst, de UD3A, bedreigd kon
voelen. Dit in verband met een beroep op noodweer, dat Mr. wil
doen*
H.C zal ter zake van advies dienen.



AURORA

1. Technisrhe bijstand nan politie

H.TD vertelt het e.e.a. over een gesprek gevoerd net een Hoofdinspecteur van
de Groningse politie betreffende een verzoek aan onn om enige technische
bijstand te verlenen.
'T.EVD ZPG* dat hij er in het algemeen geen beswaar tegen heeft, wanrio-.r er
in een incidenteel geval hulp wordt geboden.



1, Gc.Ep.i'ok reet de Secretaris-Generaal

In het gesprek dat H.BVD op 26-11-197*f met de Secretaris-Generaal,
nr. P. van Dijke, had, betuigde deze zijn tevredenheid over de wijze
waarop de-afdeling D de beveiligingsambtenaar, de heer , ter zijde
staat. De afdeling D gaf adviezen t.a.v. de rechercheschool in Zutphen en
het CPA-experiment over de vier gemeenten.



Defensie Studiecentruju

In verband met het feit dat de heren Blom en zullen deelnemen
aan de in januari plaatsvindende cursus van het Defensie Studiecentrum,
vraagt H.BVD aan H.B de aanmelding van de heer (BVO) tot een
volgende cursus in portefeuille te houden»
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3. Zaak l

. BV„

de'Afdeling C voor woensdag 11 december te 15-00 uur.
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Amerikaans* ambassadeur
" " ,,„,..-de Amerikaanse ambassadeur er

hiero«r T.rnom».
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8. Observatie BVD-gebouw .

H.D meldt, dat opnieuw is geconstateerd dat kentekens van bij het
gebouw geparkeerde auto's werden genoteerd* De Rode Jeugd zou voor dit
doel gebruik maken van werkloze jongeren. Nog steeds blijkt het voor
te komen dat operationele medewerkers zowel hun privé-auto - als hun
dienstauto op korte afstand van het gebouw geparkeerd hebben*
De Haagse Gemeentepolitie zal nog eens herinnerd worden aan de vroeger

. gemaakte afspraken betreffende het optreden tegen verdachte lieden in
de omgeving van het hoofdgebouw*
Op verzoek van FH.BVD zal H.D een circulaire opstellen, waarin het
personeel op het risico van bepaalde parkeergewoonten wordt gewezen
en waarin tevens zal worden verzocht de BVA terstond op de hoogte te '
stellen van geconstateerde of vermoede belangstelling van onbekenden.



6. Verniste Ruesin

H.C vernam, dat sedert 8 december jl. de Russin
spoorloos ie. Zij bracht als Vernu-reizigster een toeristisch bezoek
aan Nederland. Zij is van Joodse origine. Haar koffer wordt op de R.A.
in bewaring gehouden.

. Het is ter zake contact opgenomen.
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6. De zaak (Zie ook Aurora van 3-12-197̂ , pt. 3)

PHC en HK hadden woensdag 11 december jl. des middags een gesprek met
de AG bij het Gerechtshof Amsterdam, Mr. . Deze betreurde het,
dat de O.v.J., die de zaak voor de rechtbank heeft behandeld
hem niet had geïnformeerd over de BVD-bemoeïenis daarmede.
Hem werd medegedeeld waar deze uit heeft bestaan (gesprekken net
op verzoek van de Amsterdamse Politie, gesprek met in Brussel,
informatie aan de O.v.J. en aan de R.C.).
Gewag werd gemaakt van het telefonisch verzoek van de advocaat van

, Mr. , aan ons d.d. 21-11-197̂  of de Dienst bereid is over
het contact met verklaringen af te leggen. Be A.G. stond niet
helder voor ogen wat het Hof precies had beslist ter zake van de ver-
wijzing van de zaak naar de R.C.. Hij meende, dat deze inhield
de opdracht tot instellen van een psychiatrisch onderzoek, en was in het
onzekere of deze verwijzing ook betrekking had op de mededelingen van

over zijn relatie met de UDBA en hetgeen hij daarover aan de BVD
heeft verteld.
De A.G* zal ons nog laten weten of wij rekening opeten houden met een
oproep voor de R.C. te verschijnen. Dan zal daarover overleg met hem
worden gepleegd.
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5» Nieuwe Re vu

De heer van de afdeling Voorlichting van het Ministerie liet HK
i weten, dat de journalist , verbonden aan de Nieuwe Revu, .
i het voornemen heeft een artikel te schrijven over de taak en de functie

van de BVD. Enige jaren terug hebben wij met de Nieuwe Revu contact
gehad toen wij de medewerker van dit blad wat gecevens ter
beschikking stelde over de Oostduitse spionage.
HK heeft de heer laten weten, dat de heer " maar

i eens contact met ons moet opnemen. Opra. HK: heeft hieraan
» prompt gehoor gegeven. Hij belde heden op met het verzoek of hem raede-
! werking voor een artikel over de BVD kon worden gegeven. HK heeft hem
l gezegd, dat dit op een off the record-basie wellicht mogelijk is. Hij

heeft de heer aanbevolen eerst wat materiaal over de BVD
_ te bestuderen en hem een briefje te sturen met de vraagpunten, die hij

in een eventueel gesprek aan de orde wil stellen.
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NCRV-TV

HK had woensdag 11 december jl. een gesprek met de medewerker van de
NCRV-TV Hier en Nu, , een ex-luchtraachtofficier.
Deze is doende een TV-programma te maken over het onderwerp spionage
met als uitgangspunten gesprekken, die hij voerde met de Tsjechische
defector en met de ex-CIA medewerker .

heeft hem het één en ander verteld over de door de communisti-
sche diensten gebruikte beïnvloedingstechnieken.

is op zoek naar gegevens over wat in Nederland op het terrein
van spionage aan de dag is getreden. Hij vroeg of onze Dienst hem mede-
werking kan verlenen*
HK heeft hem gevraagd een inzicht te geven omtrent de opzet van het
programma en tevens aan te geven t.a.v. welke punten verwacht,
dat wij hem kunnen helpen» Hij heeft hem er op gewezen, dat het verlenen
van medewerking afhankelijk kan zijn van de toestemming van de Minister
en dat daaraan ook voorwaarden kunnen worden verbonden.

zal ons schriftelijk nader informeren ezTzijn vraagpunten
daarbij voorleggen*

•i-.
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1.
H.B vernam, dat de indertijd uit Nederland verwijderde» Duitser

thans weer h.t.l. verblijft. Nagegaan zal worden welk
gebruik van deze wetenschap gemaakt kan worden.

i
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Enige medewerkers van de Deense dienst komen zich oriënteren in-
zake de recente Nederlandse gijzelingsaffaires. >'/ij zullen ons
intermediair verlenen voor een ontmoeting net de betrokken
politie en justitie-instanties.


