
AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 3 oktober 1975

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

Afwezig r H.BVD

1.

2.

Perscontact

HK had samen met BCP en BFA een gesprek met Mr. van
De Telegraaf over een ontwerp, dat deze had gemaakt voor een artik
over links-extremistische groeperingen in Nederland»

3 oktober.1975



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 oktober 1975

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

Afwezig : H.BVD

/̂
Pe vier "Syrische" Palestijnen

HK nam gisteren deel aan een gesprek in het hoofdbureau van Politie t<
Amsterdam met de Officier van Justitie en de Commissar:
van Politie over de berechting door de Rechtbank van de vie:
terroristen woensdag 8 oktober a.8. in het gebouw van het kantongerecl
te Amsterdam.

r
7 oktober 1975



AURORA
CBSSSS

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 10 oktober 1975

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

Afwezig :

1.

2.

J. Security Committee

H.D nam dezer dagen deel aan een eendaagse bijeenkomst van het Secur
Committee in Brussel en geeft als zijn oordeel dat dit een van de
slechtste bijeenkomsten was, die hij ooit heeft meegemaakt.

- 2 -



- 2 -

6. Contact met 0.0» en V»

8 oktober j.l. hadden H.BVD, PH.BVD en HK een gesprek met de D.Q.-
0.0, en V«t Mr. , die vergezeld was van de heren

:• Het ligt in de bedoeling elk kwartaal een dergeli
bespreking* waarin aktuele onderwerpen zullen worden besprokent ..te
houden. Centraal in de huidige bespreking stond de vraag wat kan wor<
gedaan om inlichtingen te verkrijgen i.v.m. ernstige verstoringen vai
de openbare orde. Aanleiding daartoe was de aktie van de binnenschip]
eind augustus j.l».
HK maakte een summiere notitie over het gesprek, die de afdelingshoo:
den ter kennisneming wordt toegezonden*

r s.

9« Europese Cursus

In Rome bracht H,BVD enige tijd door bij de Europese cursus.
Boven zijn verwachting liep deze redelijk goed. Volgend jaar zal de
cursus in Frankrijk plaatsvinden*

13 oktober 1975

r



AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1*t oktober 1975

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

Afwezig : H.BVD - PH - HK

Europese Arbeidscomites

Naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant betreffende een ont
zoek dat door de Zweedse dienst wordt ingesteld naar de aktiviteitei
van de Europese Arbeidscomites (European Labour Committees - ELC)
merkt BV op, dat deze comités in Nederland niet onbekend zijn.

Het enige wat wij er tot dusver van weten is dat ze anti-comraunistil
zijn.

oktober 1975

c



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 17 oktober 1975

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

Afwezig :

1.

2. AKZO

DIB had, naar H.D meldt, een gesprek met leden van de Raad van Bestuur
AKZO over kidnapping.

Er heeft zich dezer dagen een incident tussen een beveiligingsbeambte e
de overbuurman voorgedaan.

5.

6. Werkgroep^ Special Committee

H.BVD vertelt het e.e.a. over het verloop van de bespreking van de wer
groep. De kwestie van het ter beschikking stellen van NATO-stukken aan
Portugal is nu, na regeling van een nader detail, op bevredigende wijze
gelost.

7.



- 2 -

r
1? oktober 1975

r



AURORA

OCHTEWDBESPRSKIKG op dinsdag 21 oktober 1975

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

Afwezig : PH.BVD - PH '

1.

2.

5» Terrorisme
H.BVD ontving een uitnodiging van de heer van het politiecentru
Heelsum om in het kader van een vijfdaags symposium over het terrorisme
op 1 maart 1976 een inleiding te houden over de coördinatie van de inter-
nationale inlichtingen op dit terrein*

6. Bijzondere lasten
H,BVD doet woensdag 22 oktober de gebruikelijke ronde langs de Minister-
President ,, de Minister van Justitie en die van Verkeer en Waterstaat.
Hij houdt zich aanbevolen voor eventuele punten, die daarbij ter sprake ku:
nen worden gebracht.

22 oktober 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKIKG op vrijdag 2k oktober 1975

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

Afwezig t —i.-

1.

2.

5« Minister van Justitie

H.BVD had een meer dan een uur durend gesprek met Minister van Justitie
Mr. Van Agt.
Gesproken werd over de problematiek rond de toelating van Chilenen.
De Minister toonde zich geïnteresseerd in het FRAP en de PCE.

27 oktober 1975
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AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 28 oktober 1975

Aanvezigi H.BVD - PH.BVD - PH - H.B - PH.C - H.D - E IX/W . H.TD . HK

Afwezig : -

1.

2.

29 oktober 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 31 oktober 1975

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

Afwezig r —— .

1. Bespreking 0.0. en V.

Van de kant van de afdeling B werd dezer dagen deelgenomen aan een bespreki
op 0.0. en V. onder leiding van de C.v.P. . Hieraan werd deelgenoraer
door enige Commissarissen van G.P. en een vertegenwoordiger van Buitenlands
Zaken. Gesproken werd over beveiligingsmaatregelen t.a.v. Spaanse en Turkse
objecten en het a.s. bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken van
Israël« Allon. Ook kwam ter sprake een blokkade-aktie van enige wegen, die
de club van 2? MC'ers op zaterdag 1 november wil org&niseren.

2.

3. Telegraaf-publikatie

De publikatie in de Telegraaf van gisteren betreffende de stap van de Russ<
in de zaak van de verijdelde gijzelingspoging van de *f Syrische Palestijnei
duidt op een lek. H.C nam gisterenmorgen direkt contact op met Mr.
van Buitenlandse Zaken op een moment dat deze van het bericht nog geen kem
had genomen. )

HK had over de publikatie contact met Mr. , Hoofd Voorlichting Buitei
landse Zaken «n diende Mr. van advies t.a.v. de door Buitenlandse Zi
ken bij navraag door journalisten in te nemen positie.
HK werd n.a.v. de Telegraaf-publikatie opgebeld door de journalisten

(het Parool) en (Algemeen Dagblad).

3 november 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag b november 1975

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

Afwezig t ——

2.

k» Kamercommissie

HK had gisteren een gesprek met de coördinator Adm. over de
bijeenkomst op 18 november a.s. van de Vaste Commissie voor de Inlic'
tingen- en Veiligheidsdiensten. Deze zal daarin door de Minister van
Defensie worden geïnformeerd over de taak en de werkwijze van de rail
taire inlichtingendienstdn.
Gesproken werd over het ontwerp voor een uiteenzetting, die Hoofd
MARID in deze bijeenkomst zal geven en over de punten, die eventueel
door de Commissie ter tafel kunnen worden gebracht.

-5 november 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 november 1975

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

Afwezig ï H.BVD

1.

2.

J. Poolse vertegenwoordiging

H.C deelt mede, dat de Poolse Ambassadeur op bezoek is geweest bij de Secre-
taris-Generaal van Buitenlandse Zaken, Mr. Schiff, met een verzoek tot uit-
breiding van de consulaire afdeling met één diplomatieke medewerker.
Motief daarvoor is de uitbreiding van de relaties tussen Nederland en Polen
op het gebied van het reizigersverkeer, zowel in toeristisch als in economii
opzicht, na Helsinki.

k. Voorlichting Buitenlandse Zaken *
f

HK had dezer dagen een gesprek met Mr. , Hoofd Voorlichting Buitenlarv
Zaken, en diens tweede man Gesproken werd over het probleem van d
beïnvloeding en de agents óf influence. HK acht het gesprek nuttig vanwege
het feit, dat zich af en toe zaken voordoen, waarbij een goed contact met
Voorlichting Buitenlandse Zaken gewenst is.



- 2 -

6.

7» Bezoek Minister van Buitenlandse Zaken van Israël

R.B deelt mede, dat over de maatregelen t.a.T. dit bezoek een gesprek plaa
vond bij 0.0. en V.. Gedurende het komende weekend worcfen door ons i.v.in. d
bezoek enige aktiviteiten ontwikkeld,o.ra. door EJ en door enige medewerker
van E IX.

10 november 1975

r

o
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AURORA

pCaTENDBESPSERING op dinsdag 11 november 1973

Aanwezig* H;.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - HTD - HK
Afwezig : f-—-

1.

2. Telegraaf

HK deelt mede, dat hij vandaag de adjunct-hoofdredacteur
op bezoek krijgt. (Dit is niet doorgegaan. Het gesprek zal thans plaat
vinden 21 november a. s.)

Computercentrum Limburg

PH ontving mogelijk a titre personnel een uitnodiging voor de openinj
van het Computercentrum Limburg door Staatssecretaris Polak op
25 november a, s».

5- Agenda

18, 19 en 20 november bijeenkomst
De Dienst is vertegenwoordigd door H.BVD, HB en H.KEB,
Aansluitend is H.BVD afwezig tot 5 december 1975» '

15 november 1975.



AURORA

' OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1*» november 1973

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

Afwezig :

1» Russen in Schevenineeh

H.C deelt itede dat eer? aan Bos en Kalis door de gemeente Den Haag gerjav
opdracht tot het uitdiepen van de Scheveningse haven zal worden uitge-
voerd door een Sovjetrussische baggermolen, die een bemanning heeft van
ca. 25 man.

2. Tsjechische Minister van Buitenlandse Zaken

H.C deelt mede dat de Tsjechische Minister van Buitenlandse Zaken van
17 tot 20 november a.s. een bezoek aan Nederland brengt.
Buitenlandse Zaken heeft de C.v.P. van de Haagse Politie ge-
vraagd om een zgn. politieke beveiliging te verzorgen.

3. BVA's «
*

H.D deelt mede dat de BVA's van de ministeries vandaag te gast zijn bij
de afdeling D.

5.

6.

17 november 1975



A'URORA
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OCHTENDBESPRSKING op dinsdag 18 november 1975

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

Afwezig : -——

18-11-1975

r



AURORA

OCHTENDBSSPREKIHG op vrijdag 21 november 1975

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

Afwezig : H.BVDi

1.

2.

-3» Beveiliging Noordzee-platforma

H.D deelt mede, dat de heer van de afd. D de afgelopen dagen een te
Londen gehouden internationale bijeenkomst betreffende de beveiliging van d<
Noordzee-platforms heeft bijgewoond.

Voorts waren vertegenwoordigers van
Defensie en van Buitenlandse Zaken aanwezig.

21-11-1975



AURORA

OCHTENDBSSPREKING OP dinsdag ?5 november 1975

Aanwezig: PÏI.BVD - PH - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - TDA _ K/D
Afwezig : HfBVD - HK

1, Prinses Bentrix

De heer (AZAS-BuZa) informeerde gisteren bij BPO in hoeverre
de aktiviteiten van de bekende Surinamer gevaar kunnen opleveren
voor de veiligheid van de prinses, die thans ter gelegenheid van de
onafhankelijkheidsverklaring in Suriname verblijft. Geantwoord is,
dat wij, op grond van hetgeen ons van bekend is, een direkt
gevaar van zijn kant niet aanwezig achten.

2.

3» Tsjechische Minister van Buitenlandse Zaken (zie Aurora van 1*f-1 1-1975
punt 2) _

H.C deelt mede; dat Minister Cnoupec van 17 - 20 november j.l.
een bezoek aan Nederland bracht

Afscheid H.TD

PH.BVD memoreert het feit dat de heer ultimo dezer de Dienst
zal verlaten en voor de laatste naai aan de Aurora-bi jeenkomst deel
neemt. Hij zegt de heer dank voor zijn bijdragen aan de ge-
dachtenwisselins in deze kring gedurende de afgelopen tien jaren en
biedt hem~namens de Aurora-deelnemers een afscheidsgeschenk aan.

25 november 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 november 1973

Aanwezigr PH.BVD .- PH - H.B - H.C - H.D - H.E - H„TD - HK

Afwezig : H.BVD

1, Vfelkotn nieuwe H.TD

PH.BVD spreekt een woord van welkom tot de heer t die als opvolj
van de heer vandaag voor het eerst als H.TD zijn plaats in de Aurc
kring inneemt.

2» Bijstandsteam

Dezer dagen 'kwam bij ons ter tafel een door de heer ontworpen blauw»
druk ter vaststelling van de functie van het bijstandsteam. De paragraaf
daarin over de informatie-taak van het team was zo ruim geredigeerd, dat
tot competentie,-problemen met ons had kunnen leiden.
Tijdens een gesprek met Mr. en de heer over andere zaken,
vond PH.BVD de gelegenheid daarvoor aandacht te vragen. Hij maakte daarb:
gewag van hetgeen terzake is vastgelegd na een gesprek met P.G. ....

en Mr. in mei jl.. '
De blauwdruk is besproken in een bijeenkomst van de Adviesgroep op donde:
dag 27 november. BFA en CF, die aan deze bespreking deelnamen, hebben dat
t.a.v. de informatie-paragraaf een amendement ingebracht, dat na enige
discussie werd overgenomen en dat de informatietaak van de bijstandsgroej
veel beperkter redigeert.

3.



5. Minister van Buitenlandse Zaken van Joegoslavië

D-i se minister, j;enaon-d Milic, komt op bezoek in Nederland van 3 tot 5
december a.s.,

6« Ambassadeur Belgrado

H.E kreeg gisteren bezoek van de nieuw benoemde ambassadeur in Belgrado,

H.B had met dé ambassadeur, die 8 januari naar zijn nieuwe post gaat, een
kort gesprek,

7» Perscontacten

HK verstrekte enige informatie aan mevr. van tfssociated Press, di
een questionnaire van haar hoofdbureau had ontvangen betreffende de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland.

i

8.

Ambtenarenwet en ARAR

Door OPZ ie enige tijd terug een ontwerp-wijaiging van de Ambtenarenwet «
van het ARAR opgesteld, waardoor de regeling van het veiligheidsonderzoeï
- met vervallenverklaring van de Beschikking Antecedentenonderzoeken -
gedeeltelijk in de wet en in het ARAR za] terechtkomen.
*Van onze kant is daarop commentaar gegeven in een notitie van KD, die eei
samenvatting behelsde van hetgeen hierover van de kant van KJA, HD en KD
naar voren was gekomen. Over dit commentaar vond een uitvoerige gedachte!
wisseling plaats op 2? november des morgens met en
van OPZ, Algemene en Juridische Zaken en met _ van de afdeling
Grondwetszaken. Van onze kant namen hieraan deel HK, KJA, KD en H.D.
Eerstgenoemden uitten waardering voor de van onze kant gemaakte opmerkin
die tot enige amendementen zullen leiden. De gewijzigde ontwerpen met de
toelichting zullen t.z.t. aan ons worden toegezonden voor medeparaaf doo
H.BVD.

10.

28-1Ï-1975.



AURORA

OCHTSNDBESPREKING op dinsdag 2 december 1975

Aanwezigt PH.BVD - PH - H.B - H.C - L*.D - H.E . H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

t.

3» De heer
De heer van de afdeling "C is Vorige week donderdag 27 november j.l.
tijdens een dienstreis in Eindhoven onwel geworden» Hij slaagde er in het
politiebureau te bereiken, alwaar de ID-medewerkers zich over hem hebben ont
ferrad. Hij is in een ziekenhuis in Eindhoven opgenomen. Het is nog niet duid
lijk wat de oorzaak van zijn ziekte is.

't. ID-Rotterdam
Wij kregen bericht, dat de H.I.v.P. maandag 1 december j.l. vri;
onverwacht is overleden.

_ Intern wordt geregeld wie vanwege de Dienst bij de crematie donderdag a.s.
aanwezig zal zijn.

r c

De reis van H.BVD
H.BVD, die ca.09.20 uur aan de bijeenkomst, deelneemt, vertelt het e.e.a. ov
zijn jongste reis.
Hij bracht een bezoek aan de Japanse Nationale Politie in Tokio, alwaar hij
sprekken had met de Directeur-Generaal en met enige medewerkers van de
Security afdeling van de Politie.
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AURORA
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OCHTEHDBESPREKING op dinsdag? 9 december 1975

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

Afwezig :

1» De j;ijaelinden door de Zuidmolukkers

HC geeft een korte kenschets van de huidige situatie. De gijzeling in
Wijster zit vast. In de zaak van de bezetting van het Indonesische Consulaal
in Amsterdam zit nog enige beweging. Ds. Metiary heeft hedenmiddag een
gesprek met de Chef Politieke Zaken van de Indonesische Ambassade, de heer

, a titre personnel.
Eén van de bezetters in Amsterdam is geïdentificeerd.

HK vernam gisteren van de Griffier Mr. dat Drs. Van Thijn het voorne
men heeft Minister De Gaay Fortman direkt na afloop van de gijzelingszaken
uit te nodigen voor een gesprek in de Vaste Commissie voor de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten.

2.

k. Commissie Koopmans

H.BVD had maandag 8 december samen met HK en K/D een gesprek met Prof.
, die secretaris is van de Commissie Koopmans, de zgn. Commissie

Privacy, die zich bezighoudt met het opstellen van de regels betreffende de
privacy-bescherming t.a.v. persoonsregistraties. Verwezen wordt naar de
hierover door HK opgestelde notitie.

9 december 1975



AURORA

OCHTEKDBSSPREKING op vrijdag 12 december 1975

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

1.

r

15 december 1975



AURORA

OCHT^SBH^PHBKINC or- din'̂ ar: 16 dccombor 1973

Aanwezig; H.BVD - PH.BVD - Pil - H.B - H.C - H.D - H.S - H.TD - K/D

Afwezig ï EK .

1.

2.

1? december 1975



AURORA
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OCHTEHDBSSPRSKIHa op vrijdag 19 december 1975

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

De gijzeling in het Indonesisch consulaat-generaal

PH.BVD deelt mede, dat verwacht kan worden dat de bezetting van het
Indonesisch consulaat-generaal door een groep Zuidmolukkers hedenmiddag
zal worden opgeheven* '

Ter sprake komt nog, dat in de Haagsche Courant van donderdagavond mel-
ding werd gemaakt van afluisteraktiviteiten rond het consulaat.
De heer voorlichter van de Amsterdamse politie, reageerde op
een vraag hieromtrent in een radiorubriek, dat hier sprake was van
James Bond-verhalen.

r

22 december 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 23 december 1973

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

Afwezig : B.BVD - PH

Kentekens voertuigen medewerkers

HD deelt mede, dat onzerzijds contact is opgenomen met de heer
, adjunct-directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkee

naar aanleiding van een navraag door de aktiegroep
in Rotterdam gedaan naar een kenteken i
gebruik bij E XIII.
Daarbij bleek dat deze aktiegroep navraag deed naar een aantal kei
tekens van kennelijk rondom ons gebouw geparkeerd geweest zijnde
auto's» Hierbij waren enige kentekens van onze medewerkers*

2.

r

29 december 1975



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 30 december 1975

Aanwezig» PH.BVD - PH - BV - H.C - DIB - H.TD . HK

Afwezig r H.BVD - H.E

2.

r
30.12-1975


