
AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag k juli 1975

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

1.

2. Staatsmi.lnen

Naar H.D mededeelt, zal het huidige Hoofd van de Staatsmijn Politie.
die wegens ziekte moet terugtreden, worden opgevolgd doo:

de heer hoofd van de Luchthavenpolitie Schiphol.

r

7 juli 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKIMG op dinsdag 8 juli 1975

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

1.

2» Bezoek Staatssecretaris Polak

Staatssecretaris Polak komt morgen om tien uur op bezoek voor een
verdere oriëntering bij de Dienst.
Vorig jaar bracht hij een eerste kort bezoek aan de Dienst op
25 oktober.
Hein zal morgen iets worden verteld over het terrorisme, de contra-
spionage-, de vertrouwensfunkties en de relatie Politie - BVD»
H.BVD vraagt HK, BV, PH.C, CFO en H.D zich hiervoor ter beschikking
te houden.

10 juli 1975



tieid

AURORA

OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 11 juli 1973

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

Afwezig :

1.

2. Beveiliging KLM •

H.D deelt mede dat de heer hoofd van de afdeling Bedrijfsbeveili-
gi-ng van de KLM. om gezondheidsredenen per 1-11-1975 weggaat. Hij wordt opg
volgd door Mr,

J. P .G .-vergadering

H.BVD deelt mede dat er volgende week donderdag 17 juli een P.G.-vergaderin
plaatsvindt, waarbij hij aanwezig zal zijn. Hij verzoekt de afdelingshoofde
van B en C om de gebruikelijke bijdragen.
PH.C overhandigt hem een notitie opgesteld bij de afdi C.

5. Bezoek staatssecretaris Polak

H.BVD deelt mede dat dit bezoek op § juli jl. een plezierig verloop had,

6.

14-7-1975.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 Juli 1973»

Aanwezig: H.BVD - BV - PHC - H.D - H.E - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1.

2. Benelux

Vrijdag 11 juji jl. vond bij ons de periodieke bijeenkomst
van de hoofden van de Benelux-diensten plaats.

Gediscussieerd werd ook over de samenhang tussen
terrorisme en de communistische landen. Aanleiding hiertoe
vormdende activiteiten van die nog altijd zoek is.
De volgende bijeenkomst vindt op 7 november a.s. plaats.

17 juli T975.

r



AURORA'

OCHTSND3Ë3PR3KIHG op vrijdag 18 juli 1973.

Aanwezig: H.BVD - BV - PHC - II.D - H.E - H.TD - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1» Overlijden personeelslid .

H.BVD memoreert het overlijden op 17 juli j l-, van de heer
:, medewerker van de afdeling C.

2. Wettelijke regeling BVD-statuut

Tijdens zijn ronde ter verkrijging van de ministeriële handteke-
ningen voor de bekende bijzondere last had H.BVD op 15 juli jl.
met Minister De Gaay Fortman een gesprek over de door de
Tweede Kanrèr gewenste xvettelijke regeling voor de Dienst.
H.BVD bracht daarbij naar voren dat het gewenst is ook de bevoegd-
heden van de Dienst in de wet nauwkeurig te omschrijven* De
Minister bleek op dit punt wel enige reserves te hebben. Over de
vraag of behalve de BVD ook de andere diensten in de wettelijke
regeling moeten worden betrokken, wil de Minister nog overleg
plegen met zijn betrokken ambtgenoten. De Minister gaat ermee
accoord, dat wij ons intern over de inhoud van de wet beraden en
zal uiterlijk tegen plra. 20 december a.s. gaarne een duidelijk
voorstel onzerzijds tegemoet zien.
Dit onderwerp is door H.BVD ook ter sprake gebracht in de P.G.-
vergadering van 17 juli jl.. Men bleek daar zeer geporteerd voor .
een duidelijke wettelijke regeling van het verschoningsrecht voor
BVD-ambtenaren» De S.G., Mr. drong er sterk op aan, spoed
te betrachten met het ontwerp voor een wet die dan alleen voor de
BVD en niet voor de andere diensten zal gelden. Wij kunnen gebruik
maken van de diensten van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
van zijn departement.
H.BVD is voornemens direct na de vacantieperiode deze zaak ter
hand te nemen en zal het op prijs stellen, indien de juristen bij
de Dienst, in het bijzonder KJA, reeds nu hun gedachten daarover
eens-laten gaan.

3.

18 juli 1975.



AURORA

OCHTENDBSSPREKING op dinsdag 22 .juli 1973.

Aanwezig: H.BVD - H.B - PHC - DOB/II - H.E - H.TD - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1» Nieuw kantoorgebouw

f

H.BVD zal het op prijs stellen indien door de afdelingen D en E
een schatting wordt gemaakt van de omvang, die dit laatste verk<
zal aannemen en tevens wordt bezien hoe dit het beste kan worde)
beveiligd,

2. Kennismaking Mr* De Haan

H.BVD verzoekt de afdelingshoofden, de medewerkers van het Kabil
en de BVA op vrijdag 1 augustus a.s. (10,00 uur) aanwezig te zi,
in de kleine cantine voor een kennismaking met dé heer De Haan,
die op die dag in dienst zal treden*
H.BVD zal een kort overzicht geven van de organisatie van de Di<
Het ligt in de bedoeling, dat de heer De Haan zich de eerste acl
a tien dagen bij EO oriënteert omtrent de taak en de werkzaamhei
van de Dienst. Op verzoek van H.BVD zal H.E hiervoor een schema
ontwerpen. Vervolgens zal de heer De Haan een rondgang maken lai

-~ de verschillende afdelingen.

f . " ' • ' ' '

23 juli 1975.



AURORA

OCHTJSNDBSSPRSKING op vrijdag 25 juli 1973.

Aanwezig: H. BVD - H.B - PHG - DOB/II - H.E - H;TD - HK

Afwezig : PH.BVD

H.E doét een uitvoerig relaas omtrent de belevenissen met raej.
die de Dienst bij voortduring lastig valt met allerlei vragen en opmt
kingen. Zij kan als geestelijk gestoord worden aangemerkt.

2. Panorama .

HK werd 24 juli des middags gebeld door de journalist
van Panorama. Deze deelde mede, dat volgende week het verhaal versch:
over een dame, die n. a. v. een advertentie, waarin zij haar diensten t
vertaalster aanbood in contact kwam met een Oostduitse instantie. Zi(
heeft zich met haar verhaal tot dit weekblad gewend.
Tijdens een bezoek aan Oost-Berli jn. waarvoor zij werd uitgenodigd, w<
haar gevraagd inlichtingen te verzamelen omtrent de vrouwenbeweging :
Nederland en contacten te zoeken met hooggeplaatste personen in
Den Haag. Zij meende in deze rae't een Oostduitse inlichtingendienst t<
makerc'ehebben gehad.
De heer wilde weten of wij dit waarschijnlijk achten.
HK heeft erop wijzende, dat hij niet kon worden geciteerd, gezegd da
dergelijke gevallen wel meer voorkomen. Hij heeft verder de aandacht
de betrokken journalist gevestigd op een artikel enige jaren terug ii
de Nieuwe Revu over Oostduitse spionage.

3.

**•• Vragen aan de Politie

HK heeft hedenmiddag een gesprek met ! hoofd van de hoofda
deling Staats- en Strafrecht bij Justitie over enige vragen o.m. bet
king hebbend op de 3VD, die door bij enige politi
korpsen zijn gesteld.

5> Agenda H.BVD

H.BVD maakt nog een afspraak voor volgende week met de PG Den Haag
over de procedure te volgen bij het evt. informeren van de PG's omtr
terroristische activiteiten.

25 juli 1975.



AURORA

OCHTEHDBKSPREKING op dinsdag 29 Juli 1975> /

Aanwezig: H*BVD - H.B - PHC - DOB/II - E IX/W - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1.

2.

3.

r
k.

5. KLM

R.BVD nam afscheid van Mr. van de KLM Beveiliging, die zijn O]
volger Mr. kwam voorstellen*

6. DG PTT

Tijdens een bezoek aan de heer kwam de kwestie van de vertrouwt
functies ter sprake. De DG PTT zeide geen bezwaar te hebben tegen een
eventuele vermindering van het aantal vertrouwensfuncties bij de PTTt
wanneer dit verantwoord zou zijn.

- 2 -



7» Terrorisme

H.BVD brengt hedenmiddag een bezoek aan de PG Den Bosch, Mr.
ter bespreking van de procedure te volgen bij het informeren van de PG'
omtrent terroristische dreigingen*
Morgen heeft hij een soortgelijk gesprek met de PG Den Haag,
Mr.

29 juli 1975.

r



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1 augustus

Aanwezig: H.BVD - H.B - PH.C - DOB/II - E IX/W - H.TD - EK-

Afwezig J PH.BVD

1. Terrorisme

In de gesprekken, die H.BVD had met de P«6. Den Bosch,
Mr. . en de P.G. Den Haag, Mr. , kwam
de kwestie van het informeren van de P.G.'s omtrent terroristische
dreigingen aan de orde.

2. Zieke medewerkers

H.BVD bracht een bezoek aan de heer die goed vooruit gaat ei
die zaterdag het ziekenhuis mag verlaten.
Eveneens bracht hij een bezoek aan de heei die tijdens zijn
vakantie een gekneusde rib heeft opgelopen en die naar verwachtini
zijn werkzaamheden niet voor eind augustus zal hervatten.

k augustus 1975



AURORA

OCHTENDBBSPREKING op dinsdag 5 augustus 1975.

Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - DOB.2 - E IX/iï - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1» Noenmaalprezelschap

Gesproken wordt over het artikel in De Telegraaf op de eerste
pagina over het .noenmaalgezelschap met de nogal opvallende kop
"BVD houdt rechtse club in de gaten".
Dé redacteur > heeft hierover geen contact met
ons gezocht.
H.B zal nagaan wat ons over dit gezelschap en het daardoor uitge-
geven periodiek "Het gezag" bekend is.

2. Japanse Rode Le^er . ,

Van gedachten wordt gewisseld over het nieuwe gijzelingsdrama doo
het Japanse Rode Leger in Koeala Loempoer teweeg gebracht.

7 augustus 1975.

r
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AURORA

OCHTENDBSSPREKING op vrijdag 8 augustus 1975.

Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - DOB/2 - E IX/iV - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD

1. Noenmaalgezelschap

H,B vestigt de aandacht op een artikel in De Volkskrant van hedenraorg<
over dit gezelschap. Er is in verschillende bladen aan deze club aan-
dacht geschonken n.a.v. het artikel in De Telegraaf van 5 augustus .11.
HK werd gebeld door de journalisten (Parool),
(Vrije Volk), (GPD), (Alg. Dagbl.),
(Volkskrant). Bij de afdeling Voorlichting van het departement werd
navraag gedaan dóór het ANP en het Ned. Dagblad.

H.B vestigt de aandacht op een artikel in de Volkskrant van hedenmorgt
waarin melding wordt gemaakt van een brief, die door de vroegere brig£
dier van de Amsterdamse politie , daarna bij De Telegraaf werkzE
is Beschreven aan de Minister van Justitie.

heeft daarin verzocht een nader onderzoek in te stellen naar dt
relaties van , toen hij voor de Tweede Wereldoorlog als railit
attaché in Berlijn was gestationeerd.
H.BVD brengt in herinnering onze bemoeienis met een aangelegenheid ir
hetzelfde vlak liggend, waarover hij indertijd de Minister van DefensJ
van advies diende.

11 augustus 1975.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 12 augustus 1973

Aanwezig: H.BVB - PH.BVD - H.B -H.C - DOB/2 - H.E - H.TD - HK

Afwezig :

1.

2. Perscontacten

HK had vrijdag 8 augustus een gesprek met de heer van de
Haagse Post.

. .Deze zeide binnenkort te zullen terugkomen op zijn enige jaren terug
- ons gedane verzoek om hulp te mogen krijgen bij het schrijven van een
artikel over de historie van de CPN .en de betekenis van de partij in

. dagen. Wij hebben hem toen enig materiaal verschaft, waarna hij op de
verder niet is ingegaan*

5* Mr. De Haan

Van gedachten wordt even gewisseld over de wijze waarop de heer De Ha
in de Dienst wordt ingeleid. Hij beëindigt deze week de algemene orië
tatie verzorgd door EO en de gesprekken met H,ACD. Volgende week zal
gesprekken bij B beginnen*
H.BVD wil binnenkort terugkomen op het introductie-program.

12-8-1975



AUHOHA

op vrjjda/r 13 aufcuatiis 1975.

Aanwezig: K. BVD - PK. BVD - H.B - II. C - DOB/2 - H. S - H.TD - HK

Afwezig : - - —

1.

2» Oriëntatie bijstandsgroep

H.E deelt mede, dat het orientatieprogram voor de bijstandsgroej
o.l.v. de C.v.P. gereed is. Het programma wordt verzorgd de
EO en enige afdelingen.

18 augusstus 19-75»



AURORA

OCHTBND313SPRSKING op dinsdag 19 augustus 1975.

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

Afwezig : ' - - - .

1. H,BVD begroet Mr. P. de Haan, die voor het eerst in Aurora-kring aan-
wezig is en H.D die van verlof is teruggekeerd»

2.

3.
Gesproken wordt over de publiciteit rond , die is begonnen met
een artikel in De Telegraaf op 14-8-1975.
HK nam naar aanleiding daarvan contact op met Voorlichting BuZa. Hij
werd'gebeld door de journalisten (Volkskrant) en
(Alg. Dagbl.).
Aangaande de reactie van BuZa werd H.BVD opgebeld door de heer
Deze consulteerde hem over de mededeling aan de pers, die Bu3a heden-
morgen zal doen.

't. Stagiaires

Vrijdag a.s. zal na Aurora een gesprek plaatsvinden over de stagiaire
die hun stage hebben beëindigd met de bedoeling van gedachten te wiss
over de afdeling, waarbij zij zullen worden ingedeeld.

5. PG Amsterdam

H.BVD heeft morgen een gesprek met de PG Amsterdam, , over
berichten van enige tijd terug over voornemens van de RJ t.a.v. de '<ïe
duitse consul-generaal.

6.

Op verzoek van Minister Vredeling had H.BVD gisteren met deze een ges

Minister Vredeling had een brief gekregen van de heer
die dacht enige nieuwe informatie te kunnen verschaffen. Minister
Vredeling aag graag, dat iemand van de BVD daarbij aanwezig was. Dit
door CHES op zich worden genoraen.
H.BVD heeft Minister Vredeiing toegezegd, dat hij een overzicht over
zaak krijgt toegeaonden.
Verder had H.BVD contact met CK3S zal hem heden bez
ken om hem enige, naar wij verwachten, aanvullende informatie te vers
ken.

- 2 -



- 2-

HK informeerde over deze aangelegenheden en zegde toe, dat
Justitie van ons een overzicht tegemoet kan zien
Inmiddels zijn over de kwestie vragen gesteld door het PvdA-Tweede Kam
lid, Mr. K. de Vries.
Aangezien Minister Vredeling een eindoordeel over de zaak moet uitspre
wil hij zich daarop diepgaand bezinnen.

7. Terrorisme

H.BVD ontving een uitnodiging van Canadese zijde voor deelneming aan e
conferentie over het terrorisme, die van 8 tot 10 oktober in Ottawa za
worden gehouden. De Canadezen doen dit mede met in het-zicht dé Olym-
pische Spelen van 1976. Besloten wordt, dat CFO de Dienst bij deze con
ferentie zal vertegenwoordigen.

8. Wettelijke regeling '

I.v.ra. de motie Roethof door de Kamer eind juni aangenomen, waarin de
wens wordt uitgesproken te komen tot een wettelijke regeling betreffen
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, meent H.BVD dat het nuttig is
dat een interne werkgroep zich met deze kwestie gaat bezighouden*
Als suggestie voor de samenstellin-g van deze werkgroep, die hij zelf z
voorzitten, noemt H.BVD PHt HK, KJA, K/D als secretaris, vertegenwoord
gers van de afdelingen B, C en D (genoemd worden de namen van de heren

, In de vergadering van. vrijdag" a.s. zal over
samenstelling van de werkgroep een besluit worden genomen.

20 augustus 1975.



AUROSA

OCHTENDBSSPREKIMG op vrijdag 22 augustus 1973

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - H.B - II.C - H.D -. E IX/W - H.TD - K/

Afwezig : HK

1* Dagrapporten

H.BVD spreekt de hoop uit, dat na het einde van de vakantieperio
de dagrapporten van de afdelingen B en C weer regelmatig zullen
verschijnen.

2.

3.

**• KAG •
Besproken wordt het programma voor de tweede groep, dat is opge-
steld aan de hand van de ervaringen, die door de eerste groep
werden opgedaan. Naar aanleiding van enkele opmerkingen zal PH,
op verzoek van H.BVD, dit programma nog eens critisch bezien.
De heer zal deelnemen aan de onderdelen waaraan hij in het
eerste programma niet is toegekomen,,

5. V/ettelijke regeling <Zie ook Aurora d.d. 19-8-1975, pt. 8)
•

De"interne werkgroep die aich over een wettelijke regeling zal
bezinnen, zal maandag 25-8-1975 voor de eerste maal bijeenkomen.
Op verzoek van H.BVD zal K/D de convocaties verzorgen.

25 augustus 1975.



OgHT^nr^oPI^PCIlTLl op dinsdag 2p augustus

Aanv/ezig: H.BVD - PK.BVD - Pil - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK

Afwezig : - - -

1, Actie binnenschippers

Gesproken wordt over de persberichten betreffende de actie van de
binnenschippers o.m. inzake de blokkade van de haven van Rotterda

• De vraag komt op hoe de informatiepositie van de betrokken autori
teiten en van de regering is nu deze aangelegenheid buiten onze
bemoeienis valt.
H.B heeft enige tijd terug op een vergadering, die hij bij 0.0. e
bijwoonde de indruk gekregen, dat de autoriteiten met hulp van hè
loodswezen en de Hotterdasise havenpolitie redelijk goed ontrent t
verwachten ontwikkelingen aijn geïnformeerd. Of de betrekkelijke
informatie samengevat ter kennis van de regering is gekomen, is
niet bekend»

2.

3.

26 augustus 1975.



AUR03A

OCHTENDBESPEEKING op vri.ldag 29 augustus 1975
w

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

Afwezig : ——

1» Gesprek met Minister

H.BVD heeft vanmorgen een gesprek met Minister De Gaay Fortman.

2.

4. Nieuwe gebouw

H.BVD zegt, dat het tijdstip dat het nieuwe gebouw ter beschikking
zal komen» later Kal liggen dan werd verwacht.
Het is komen vast te staan dat EO het nieuwe gebouw nog niet tegen
Kerstmis kan betrekken. Aangezien EO tijdens een cursusperiode
moeilijk kan verhuizen zal dit dus v/el medio 1976 worden.

1 september 1975



AURORA

/

OCHTENDBESPREKING op m'^&fe*l,september 1975

Aanwezig: PH«,BVD_- PH - H.B - CS - H.D - H.E - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1.

2» Noorse spionagezaak

Gesproken wordt over het artikel in de Volkskrant betreffende de
spionageaffaire, die aan het licht is gekomen door het overlopen
medioyjuli van de derde secretaris van de Roemeense Ambassade in O;

Ons was nog niet bekend, dat hij een net zou hebbe:
gehad van ca. kd agenten, evenmin dat een van de hoofddoeleinden '
het vergaren van technische informatie speciaal omtrent olieboring'
in de Noordzee*
De vraag is of het betreffende bericht terzake juist is.

3.

3 september 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKINa op vrijdag 3 september 1975

Aanwezig: PH.BVD - PH - H.B - H.D - TDA - HK

Afwezig : H.BVD - C

Voorkomen van
1, Palestijnse terroristische aktie

PH.BVD geeft een uiteenzetting.over de arrestatie van een viertal
Arabieren, houders van Syrische paspoorten, en een Nederlandse
vrouw hedennacht in Amsterdam.
In hun hotelkamers werden aangetroffen een aantal wapens (pistolet
en machinepistolen) een gedeelte daarvan bevond zich in een kof fe:
die wanneer er geen bijzondere voorzorg in acht was genomen zou z:
geëxplodeerd.

t

Uit de in beslag genomen papieren kan worden afgeleid, dat de beti
kenen behoren tot de Saiqa, een door de Syrische Baath-partij geit
Palestijnse verzetsorganisatie.
Aangetroffen werd een proclamatie vanwege de Eagles of the
Palestinian Revolution, waarin een aantal politieke eisen aan de
Nederlandse Regering werd gesteld.

r"

8 september 1975



r

OCHTENDBESPREKING óp maandag^ september 1975

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - PH.C - H.D - E IX/W - TDA - HK

Afwezig : —-—

1» Verijdelde terroristische aktie (zie ook Aurora 5-9-1975» punt 1)

H,BVD deelt mede, dat de Minister on 10*00 uur op bezoek komt om enige
nadere informatie over deze zaak te krijgen, daarna gaat de Minister n
de Minister-President»
PH.C vertelt enige nadere bijzonderheden over de zaak.
HK maakte vrijdag met de heer van de Voorlichting van de
Amsterdamse Politie de afspraak, dat de journalisten naar deze zouden.
den verwezen. Hij werd vrijdag gebeld door (Algemeen Dagblad
en (Volkskrant).

2. Burgerluchtvaart

In de vermelde vergadering van de Veiligheidscommissie Burgerluchtvaart
werd door Mr. medegedeeld, dat Justitie besloten had, dat in d<
vervolge geen veiligheidsagenten meer met vliegtuigen zullen meevliegei
Dit hield verband met een toezegging gedaan aan de Politievakbonden, dj
bezwaren hadden geuit.
Enige tijd na de vergadering ontving H.D de mededeling, dat het bealuil
teruggedraaid en dat het mee laten vliegen van veiligheidsagenten nog 2
maanden zal worden voortgezet.

3» Defensiestudiecentrum

HK deelt mede, dat het aantal medewerkers dat de a.s. herhalingscursus
van het DSC volgt, slechts êln of twee bedraagt, waartegen gezien het
gevolgde beleid geen bezwaar bestaat.

\I 5.

- 2 -
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- 2 -

6. Perscontacten

HK werd gebeld door de heer '. van het Vrije Volk, die hem vroeg
of het mogelijk was commentaar te leveren op de feitelijke inhoud van
een artikel over rechtse groeperingen in Nederland.
Een zelfde verzoek kreeg HK van Mr. van de Telegraaf*
Van deze echter in verband met een artikel over linkse groeperingen.

11 september 1975

r



AURORA

OCHTENDBESPREKÏNS op vrijdag 12 september 1975

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - BV - PH.C - DOB - E IX/W - TDA - HK

Afwezig : ~—-

1. Verijdelde terroristische aktie (Zie ook Aurora 5-9-1975, punt 1)

H.BVD had gisteren een gesprek met een medewerker van
waarbij de mogelijke politieke implicaties van de verijdelde

gijzelingsaktie aan de orde kwamen, met name wat aangaat de positie van
de PLO» De vraag komt op of uit de in Nederland geplande aktie kan worde
afgeleid, dat de PLO is teruggekomen op de toezegging dat geen terroris-
tische akties meer zullen worden ontwikkeld door de PLO buiten het
Midden Oosten» • •
Deze toezegging heeft bijgedragen tot de erkenning van de PLO in de
Verenigde Naties als vertegenwoordiger van de Palestijnen.
H.BVD achtte het gewenst, dat wij t.z.t. in een rapport hierover onze
opinie vastleggen ter informatie van onze Minister en de Minister van
Buitenlandse Zaken»

2. Kamercommissie

Na de behandeling van deze aangelegenheid heeft de Kamercommissie beslot
de Minister van Binnenlandse Zaken uit te nodigen voor een gesprek op
23 september a.s. te 15*00 uur*
Aan de orde komen dan:

- de achtergronden van de aanhouding van de vier.Syrisch/Palestijnse
terroristen in Amsterdam op 5 september j«l»

Op 18 november 1975 te 15»00 uur heeft de Commissie een gesprek met de
Minister van Defensie over de opzet en het functioneren van de militaire
inlichtingendiensten.
H» BVD zegt dat de agendapunten voor de vergadering van 23 september op
18 september a. s. met de Minister zullen worden besproken»

3.

- 2 -
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12 september 1975

r



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 16 september 1975

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - H.B - H.C - E IX/W - H.D - TDA - HK

Afwezig :

1. Gijzeling in Madrid

Gesproken wordt over de berichten betreffende de gijzeling van de
Egyptische Ambassadeur en twee andere Egyptische diplomaten in Madrid
door een groepje Palestijnen, zich noemende de groep van de martelaar
Abdel Kadar Al Honei»

2. Aktie van de vier "Syrische" Palesti.lnen (zie ook Aurora 12-9-1975, punt

3.

Gesproken wordt verder over.de reakties van Minister Van der Stoel i.v.m.
de verijdelde terroristische aktie. -
De Minister heeft - dit is ook in de pers naar voren gekomen - de PLO
uitgedaagd zich te distantiëren van deze aktie onder verwijzing naar het
feit, dat de PLO verklaard heeft van terroristische daden af te zien.

H.C deelt mede, dat gisteren in de kleine evaluatiecommissie gesproken is
over maatregelen te nemen i.v.m. de verdere dreigingen van de kant van
Palestijnse terroristen. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat
bevrijdingspogingen t.a.v. de vier terroristen zullen plaatsvinden.
Er was reedar een bericht over mogelijke akties t.a.v. KLM-vliegtuigen,

- 2 -
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5.

6.

7. Agenda H.BVD

- gesprek met Minister donderdag 18 september te 1't.00 uur.*)
Als er punten ter bespreking zijn verneemt Hi'BVD deze gaarne tijdig
van de betrokken afdelingshoofden.

- gesprek met Drs. Van Thijn op 17 september te 11.30 uur.

18 september 1975

r

*)Verschoven naar maandag 22 september 1*».00 uur,



AUSCSA

OSnTTTïreiaTPFKiyï op vri^nr 19 sept.jrber 1975

AïTjwc-is: H.-PVn - Pïï.pyL - PIT - II.E - H.C - H.D - E IX/W - TDA - HK

Afwezig i —

1.

2» Amnesty International

H. BVD had telefonisch contact net Prof. , hoogleraar Strafrecht az
de Universiteit van Amsterdam, sinds kort voorzitter van Amnesty Inten
De aanleiding hiertoe was dat Prof. ÏIK had medegedeeld, dat H.BVI
zich in de sfeer van Justitie misprijzend sou hebben uitgelaten over
Amnesty International. In het geveerde gesprek kon H. BVD dit recht zetl

}5. Voorzitter Kamercommissie

H, BVD had 17 september j.l. een gesprek met Drs. E. van Thijn, voorzitl
van de Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Te heor Van Thiju toont zich geïntercsncerd in advertontiea geplaatst c
een zekere , die de indruk wekken dat vrijwilligers voor een even'
militaire aktic in Suriname v/orden gevraagd.

Voorts vond een gedachtenwisselo^ng plaats over CIA.

k.

5. P.O. 0.0. en V.
De D. G. 0.0. en V., Mr. , heeft H. BVD schriftelijk kenbaar ger
dat hij gaarne oenmaal per kwartaal een gesprek wil hebben over aktuulc
zaken. Het ecrnte gesprek is bepaald op 8 oktober a. s..
Aan de orde wil H. BVD stellen de aktie van de binnenschippers i. v. m. de
vraag of de B. V. D. zich met dergelijke aangelegenheden moet bezig houdt
Ook wil hij ter sprake brengen do beveiliging van de Noordzee-instalüa'

H.D merkt hierover op, dat hij de aandacht van de heer van 0.0,
vestigde op het feit, dat Defensie in deze kwestie een leidende plaats

• gaat innemen. De heer was dit niet bekend. Hij zou de zaak bij
0.0. en V. ter sprake brengen.

6.

22 september 1975



AURORA

OCHTEND35SPR5KING op dinsdag 23 september 1973.

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

Afwezig : - - -

2. Lewln

H.B maakt melding van een bericht in de Volkskrant, dat Mr. de z
van de vermoedelijke spionage van Lewin heeft geseponeerd.

3.

5. Gesprek met de Minister

H.BVD en HKJiadden gisterenmiddag een gesprek met de Minister en de S.G..
T.a.v. de toelating van Chilenen heeft de Ministerraad vrijdag 19 septerac
jl. besloten, dat deze in de toekomst zal plaatsvinden met inachtneming \e regels die ook voor de toelating van andere vreemdelingen gelden. Hier

mede is de voor de Chilenen geldende bijzondere positie komen te vervalle
De Minister gaat ermede accoord dat wij t.a.v. acties, zoals die onlangs
gevoerd door de binnenschippers, in principe niets doen. Wanneer echter
duidelijk conspiratieve elementen in een dergelijk sociaal conflict naar
voren komen, zullen wij ad hoc wel inlichtingen inwinnen.

De Minister deelde het oordeel van H.BVD dat als t.z.t. de wet tot stand
komt inzake de verlaging van de meerderjarigheid tot 18 jaar dit inhoudt
dat de voor ons geldende regeling t.a.v. de inschakeling van minderjarige
zoals die indertijd op verzoek van de Kamercommissie tot stand kwam, komt
te vervallen.

23 september 1975.



OCHTENDB3SPRSKING op vrijdag 26 september 1975.

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

Afwezig : PH - HK

* •

1» Asielaanvrage Russische reizigers

H.C deelt mede, dat twee leden van een uit 26 personen bestaand
Russisch reisgezelschap dat in het kader van een VERNU-reis een bezot
aan Rotterdam bracht, zich bij de Rotterdamse gemeentepolitie hebben
gemeld en asiel hebben verzocht.

2« Vergade ring Eur ogroep

H.D deelt mede, dat de zgn. Eurogroep (Defensieministers van een aan'
NAVO-landen) op 5 november a.s. vergadert in de Julianakazerne in
Den Haag. De beveiliging is in handen van de militaire diensten.
Informatie uit de B- of G-sfeer over eventuele ongewenste belangstel:
voor deze bijeenkomst ware aan H.D door. te geven*

r *••

5.

26 september 1975.
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ESPREKING OT> dinsdag 30 september 1973.

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

1.

2» Panorama
HK vraagt de afdelingshoofden hun bijdrage voor het Panorar
over de periode 1 april tot 1 oktober 1975 te willen inzend

3.

1 oktober 1975.


