
AURORA

OCHTENBESPREKING cp dinsdag 4 januari 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - HTD - j
HAZ - HK. j

Afwezig : j
- t

1.k De Rode Hulp opgeheven

HB deelt mede dat de Rode Hulp een mededeling heeft gedaan
betreffende de opheffing van organisatie. Dit betekent niet
dat de werkzaamheden zullen worden beëindigd maar men een soort
intrede-politiek gaat voeren t.a,v* verschillende linkse organisaties.
Verder zal men waakzaam blijven t.a.v. de pogingen van de Nederlandse
overheid linkse groepen te vervolgen en onder controle te krijgen.
In verschillende kranten, o.ra. de Volkskrant en de Telegraaf, wordt
aandacht geschonken aan de "opheffing" van de Kode Hulp*

2» Computer

HAZ deelt mede dat de computer op 18.1.1977 officieel in gebruik
wordt genomen, hetgeen inhoudt dat dan de dagelijkse kartotheek-
naslag voor het Slavische bestand zal plaatsvinden.
Het overige gedeelte van de kartotheek komt later.

3« Japans bezoek

Gisteren brachten vrij onverwacht twee medewerkers van de Japanse
Nationale Politie een bessoek aan de Dienst. Zij spraken met H,BVD,
PH.BVD, PH en met TVC. Met de laatstgenoemde v/erd van gedachten
gewisseld over de zaak en enige andere aangelegenheden.

*f. Bijeenkomst Kamercommissie

De Minister aeide H.BVD, gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie op
het Binnenhof, dat er nog geen afspraak gemaakt is voor een bijeen-
komst van de Kamercommissie na de beëindiging van het recee van de
Kamer op 18.1.1977. De Minister blijft trachten hierover een
afspraak met de voorzitter, Drs. Van Thijn, te maken.

januari 1977



AURORA

QCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 .•januari 1977

Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK

Afwezig : H.BVD - PH

1. Terrorisme •

- TVC, HB en PHB hadden op 6.1.1977 een gesprek met OvJ Mr. Gonsalves
over de zaak van de bom bij Autopon.
De SG Just. acht het wenselijk dat zo enigszins mogelijk een straf-
vervolging tegen de vermoedelijke daders wordt ingesteld.
De plv SG Mr. van Eijkern zal binnenkort op Justitie een bespreking
beleggen met alle betrokken ambtenaren. Wij zullen daarvoor een
uitnodiging ontvangen.

- TVC had een gesprek met Majoor van de Algemene Inspectie
van de R.P. over de formatie van een groep jonge rijkspolitie-
officieren die in geval van een terreuractie hulp zullen verlenen
aan de Districtscommandant in wiens ressort een dergelijke actie
zich afspeelt. Deze groep die uit ca. 25 man zal bestaan zal ons
binnenkort een bezoek brengen om kennis te nemen van de visuele
en audio-middelen die wij bij een actie ter beschikking kunnen
stellen.

2. Myagkov .

Na de verschijning van het boek'van Myagkov op 28.12.1976 in Londen
genaamd "Inside the KGB" hebben de journalisten (free-
lance medewerker o.m. van Hier en Nu-^CRV en van Der Stern), en

(HRC Handelsblad) contact gezocht met HK om enige
bijzonderheden over Myagkov te verkrijgen.
In beide gevallen bleken de journalisten niet op de hoogte te zijn
van het vrij uitvoerige verhaal over Myagkov gepubliceerd in Accent
van 11.9.1976.

3. Voorlichting aan Justitie functionarissen

Mr. en Mr. (Hoofd OvJ en OvJ te Amsterdam) en de
heren en (Rijksrecherche Amsterdam) komen 12.1.977
om 10.00 uur bij ons op bezoek om een briefing te krijgen i.v.m. hun
reis naar de Sovjetunie op 1.2.1977t alwaar zij een onderzoek zullen
instellen in de zaak . CR en PBC zullen enige informatie
verstrekken.

HK. 7.1.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 11 januari 1977

Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB - HC-HD - PHE - HAZ ,. HK

Afwezig : H.BVD - PH - PBC - HTD

1. Aanhouding

Gesproken wordt over de aanhouding afgelopen vrijdag 7*1«1977
in Parijs van deze Palestijnse terrorist die de gijzeling van
de Israëlische ploeg tijdens de Olympische Spelen in München
in 1972 heeft voorbereid.

Wij mogen niet uitsluiten dat de aanhouding van zou kunnen
leiden tot een wraakactie van de terrorietsiche groepering waar-
toe hij behoort.
PH.BVD kreeg gisteren een telefoontje van Mr. van
Justitie die zich afvroeg of n.a.v. de aanhouding in Parijs
enigerlei beveiligingsmaatregelen moesten worden getroffen.

2. Nato Security Office

HO vestigt de aandacht op de ontvangst van een questionnaire
vanwege het Kato Security Office over de stand van zaken betreffende
het politiek gemotiveerde terrorisme.
In de laatste bijeenkomst van het Special Committee zou hierover
een besluit zijn genomen.
HC vraagt zich af of het gewenst is dat nu ook het Special Committee
zich diepgaand met terreurzaken gaat bezighouden.

3. Interviews

H.BVD zal op 14.1.1977 een interview geven aan de journalisten
(Gelderlander Pers) en (Persunie-Binnenhof).

PH.BVD kreeg gisteren de heer op bezoek. Deze
kwam mededelen dat de medewerker is aangewezen
als opvolger van de heer , die onlangs is vertrokken.

HK, 11.1.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag ik januari 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE
HTD - HAZ - HK.

Afwezig :

1» Myaftkov
HK werd gebeld door de journalist van de Volkskrant die
ehige nadere bijzonderheden over de persoon van Myagkov wilde
hebben. Elseviers Magazine heeft de verhalen die Myagkov aan dit
blad heeft gedaan tot basis gemaakt van een nieuwe bijdrage van

:, die hiermede onder de titel "BVD grondig geïnfiltreerd
door de KGB" wil aantonen dat het verhaal gepubliceerd in Elsevier
van 2̂ .̂ .1976 toch op goede gronden berustte-In dit artikel dat
zoveel stof heeft doen opwaaien beweerde o.m. dat de Tweede
Kamer door de KGB was geïnfiltreerd en dat op een lijst van KGB-
agenten de namen van een drietal Kamerleden voorkwamen.
Het huidige Elsevier-artikel bevat geen enkel concreet feit. De
daarin gedane beweringen dat Myagkov een telefoongesprek met de
Dienst had gevoerd van de daarin aangegeven inhoud is niet juist.
Kaar het voorkomt is het verhaal van Myagkov gebaseerd op hetgeen
hij in zijn opleidingperiode over de doeleinden die door de KGB
worden nagestreeft heeft geleerd.

2. Lidwina Janssen

N.a.v. de verklaringen door Lidwina Janssen tijdens de terechtzitting
in Israël afgelegd werd HK door de journalist van de Volks-
krant gevraagd of wij namen kennen van personen die in het kamp in
Aden door explosies aijn gewond. HB zal bezien of wij in deze iets
kunnen doen.

In de verdere discussie komt de vraag op in hoeverre de Sovjetunie
- en de andere communistische landen steun geven aan het Arabisch
terrorisme. Afgesproken wordt dat B en C de hierover beschikbare
gegevens bij elkaar zullen voegen en dat terzake een rapport zal
worden opgesteld.

3.

Tijdens zijn bezoek dezer .dagen aan vernam HE dat de schade
die is toegebracht door de secretaresse van die onlangs
een zelfmoordpoging in Mïïnchen pleegde groter wordt geacht dan die
welke indertijd door '. werd aangericht. De betrokken
medewerkster is in 1969 door de KGB in Parijs gerecruteerd. Zij had
toegang tot alle belangrijke stukken.

Telegraaf sj

HK brengt het gesprek in herinnering dat hij op 12.1.1977 met adjunct
hoofdred. had. HC zal laten weten wat i.v.m. het vermoeden
van dat bij zijn krant een agent v.d. MfS werkzaam is kan

- 2 -
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worden gezegd. j
i

5» Gesprekken met Minister en HF !

De bezoeken die H.BVD en PH aan beide bewindslieden brachten ter j
verkrijging van de handtekeningen onder de bijzondere lasten j
leverden geen vermeldenswaardige zaken op» !

HK, 17.1.1977



AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 18 Januari 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - TVC - PBC - HB - HC - HD - HE - H.TD -

H.AZ - HK

Afwezig : - - - - -

1. (zie Aurora 1** januari punt 3)

Van de -vertegenwoordiger te onzer stede vernam PH.BVD dat de
secretaresse die in relatie stond met de KGB laatstelijk de functie
van medewerkster van de Referatsleitung Westeuropa bekleedde. Bij dit

onderdeel is ook onze correspondentie gepasseerd. In 1973
is de betrokkene een viertal weken op de ambassade in Den Haag werkzaam
geweest, alwaar zij tijdelijk de functie van de secretaresse van de
toenmalige vertegenwoordiger waarnam.

van In beide functies zou zij nauwelijks gelegenheid hebben gehad van^ons
afkomstige stukken kennis te nemen. Er wordt gesproken over het ver-
schijnsel dat in soortgelijke gevallen ook gesteld is dat er nauwelijks
een compromittering van stukken had plaatsgevonden.

2. Lidwina Janssen (zie Aurora ik januari punt 2)

HB deelt mede dat het merendeel van de feiten die thans in de pers
worden gepubliceerd naar aanleiding van de verklaringen van

f~ Lidwina Janssen ons bekend waren.
In verband met het gesprek onder leiding van Mr. Van Eijkern morgen
over de zaak Autopon«waaraan PH.BVD en HK zullen deelnemen ,vraagt
PH.BVD om een korte notitie betreffende hetgeen ons bekend was in ver-
band met de door Lidwina Janssen in Israël afgelegde verklaringen.
H.BVD herinnert zich in de pers te hebben gelezen dat Justitie op
vragen van journalisten of al eerder iets omtrent de feiten door
Lidwina Janssen meegedeeld, bekend was, heeft geantwoord dit niet te
weten«waaraan zou zijn toegevoegd dat men betwijfelde of deze juist
waren.

PBC vestigt de aandacht op een artikel in de Volkskrant van heden
"NCSV en Vredesbouw starten Oost-Europa project. Werkgroep wil het
communisme van negatieve mythe ontdoen". Dit artikel is gebaseerd
op een interview met ,die enige jaren terug een aantal
weken in de DDR heeft doorgebracht. PBC sluit niet uit dat wij in deze
met een beïnvloedingsproject van het MfS te maken hebben. HB zal BSO
vragen te bezien of wij hiervoor concrete aanwijzingen bezitten.

- 2 -
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HK had gisteren telefonisch contact met Mr. , Hoofd van de
Directie Vreemdelingenzaken, die andermaal zei in onze nota van
29 december 1976 nog onvoldoende grond te vinden om een aanbeveling
te doen niet tot Nederland toe te laten. Hij wist nog niet of de
nota hierover al op de tafel van de Staatssecretaris was gekomen.
H. BVD eal de Staatssecretaris over de zaak opbellen.

5« Bezoek aan S«G. 's

H. BVD deelt mede dat hij de komende dagen samen met PH de volgende
S. G.* s zal bezoeken! (Fin.), (Def.), Schiff (BuZa) ,
en (O&V).

6* Kamercommissie

De Minister heeft H. BVD medegedeeld dat er mogelijk dinsdag 25 januari
a. s. een korte bijeenkomst van de Kamercommissie zal plaatsvinden.
Het ligt in het voornemen de Minister te vragen daar een mededeling te
doen over het artikel in Elsevier van 15 januari 1977. De Minister wil
de commissie dan ook informeren over de algemene criteria geldend
in verband met artikel 2*» WBBG.

19-1.1977



OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 21 Januari 1977

Aanwezig: PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - DOB -HE - H.TD - HAZ - HK

Afwezig : H.BVD - PH

1« Telefoongesprek van Adrie Eeken

HE deelt mede dat hedennacht naar de Dienst is opgebeld door Adrie Eeken.
Het gesprek .is opgevangen door de E IX-medewerkér die piketdienst had.
Aandacht zal worden geschonken aan hetgeen Eeken precies hééft verteld.

2.

Naar aanleiding van het C-dagrapport betreffende het naar Nederland konen
van op 27.1.1977 deelt HK het volgende mede. H.BVD heeft met Staats-
secretaris Zeevalking gebeld over het feit dat naar Nederland zal
komen (de preciese datum was toen nog niet bekend) en hij heeft de Staats-;
secretaris onder de aandacht gebracht dat een eventuele vestiging van

in Nederland grote problemen met zich zal brengen.
HK heeft de heer van de Directie Vreemdelingenzaken ingelicht over
de inhoud van het thans voorliggende bericht over .. Deze zou dit
doorgeven aan Mr. . H.BVD heeft Minister De Gaay ̂ ortman over dit
bericht geïnformeerd. .

Naar aanleiding van het gisteren gevoerde gesprek met de heer
van brengt HC naar voren dat het hem nuttig voorkomt dat
t.z.t. een gecombineerde CT-TD delegatie een uitvoerig gesprek met

heeft over technische aangelegenheden. PH.BVD zegt dat daarvoor al
het nodige is gedaan.

k* Perscontacten :

.—• HK deelt mede dat de artikelen gebaseerd op het 14 januari j.l. door
^ toeven H. BVD aan de journalisten (de Gelderlander) en (Binnaihof ) £
interview heden bij ons zullen arriveren.

Hedenmiddag heeft HK samen met CD een gesprek met de heer van de
Telegraaf over een journalist die identiek zou zijn aan een M f S-m ede werker

5. Beveiliging CRI .

De heer , hoofd CRI, heeft TVC gevraagd om advies .van ons te
mogen ontvangen t. a. v. de beveiliging van het gebouw aan de Raamweg.
Het ligt in de bedoeling dat de CRI t.z.t. alleen in het gebouw aan de
Raamweg gevestigd zal blijven. DOB zal zich met de heer in

. verbinding stellen.

6» Bom Autopon

PH.BVD vertelt het een en ander over de bespreking o.l.v. Mr. van Eijkern
op 19 januari j.l. waaraan werd deelgenomen door Mr. en

(Hoofd OvJ en OvJ Amsterdam) , Mr. Gonsalves ,
Mr. (Directie Politie), PH.BVD en HK. De uitkomst van de
bespreking is dat Mr. Van Eijkern Minister Van Agt zal voorstellen zijn
fiat te geven aan het instellen van een opsporingsonderzoek en een ge-
rechtelijk vooronderzoek. (Huiszoekingen door de rechter-commissaris).
(Mr. Van Eijkern liet heden weten, dat Minister Van Agt voor de justi-
tiële actie het groene licht heeft gegeven).

- 2 -
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7» Kamerovertredingen

PH.BVD acht*het jongste overzicht van de kamerovertredingen zorgwekkend.
De verschillende Aurora-deelnemers geven een overzicht wat hunnerzijde
is gedaan om dit kwaad te beteugelen. Afgesproken wordt dat de zaak nog
1 maand zal worden aangezien en dat wanneer het volgende overzicht weder-
om zo'n droevig beeld geeft HD zal worden gevraagd voorstellen te doen
ter verbetering van de situatie.
Er wordt nog op gewezen dat de kwade ontwikkeling t.a.v. de kamerovertre-
dingen is ingezet nadat de variabele werktijden zijn ingevoerd.

8. Kamercommissie

HK deelt mede dat de al eerder aangekondigde bijeenkomst van de Kamer-
commissie zal plaatsvinden op 25.1.1977 te 16.30 uur. De gebruikelijke
voorbespreking van H.BVD met de Minister vindt plaats die dag om
9.30 uur.

2̂ .1.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 25 .januari 1977

Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB r PHC - HD - HE - HTD - HK
Afwezig : H.BVD - PH - PBO - HAZ

1. Rood Vefzetsfront

HB meldt dat verschenen is het eerste nummer van de uitgave van het
Rood Verzetsfront, waarin als adres is vermeld Postbus ?8̂  Hoogeveen
HB zal zorgdragen dat het aan geïnteresseerden in en buiten de dienst
wordt toegezonden. .

2. Telefoongesprek van Adrie Eeken met dé Diensjb

Gesproken wordt nog over het gesprek dat Adrie Eeken dezer dagen
had met een medewerker van E IX en waarbij hij te kennen gaf ervan
uit te gaan dat dé Dienst zijn telefoongesprekken afluistert. (Zie
Aurora 21.1.1977, punt 1). ,

3« Bommen

HB meldt dat dezer dagen twee bommen zijn gevonden in de nabijheid
van het huis van de vroegere Akzo directeur in Oosterbeek.
Zij zijn van een zelfde makelij', als de bommen indertijd gebruikt
tegen de vestiging van de Zuidafrikaanse Luchtvaart Maatschappij.
De LBT stelt met medeweten van Hr. Gonsalves een onderzoek in.

' ' . • •
kt Bom Autopon

•f

HB heeft van de Amsterdamse politie vernomen dat de voorgenomen
actie tegen de vermoedelijke daders van de bomlegging bij Autopon
maandag a.s. zal plaatsvinden.

5« Kernenergie

Tijdens de vergadering wordt opgebeld door de DG 00 en V, Hr.
, die PH.BVD mededeelt dat er te 10.30 uur op Economische

Zaken o.l.v. de DG energievoorziening een vergadering plaatsvindt
over de beveiliging van kerninstallaties. Hr. had de indruk
dat het ging om een oriënterend gesprek zoals indertijd besproken
in de vergadering van ons met de DG 00 en V op 7.12.1976. Nadien
komt nog. een telefoontje over de bijeenkomst binnen van de heer

van de CRI voor TVC. Nader door HD van de heer van
Economische Zaken verkregen informatie duidt erop dat het gaat om
een andersoortige vergadering, n.l. om een gesprek of de bijstands-
verlening voor de bewaking van de kerncentrales moet worden voort-
gezet-.

• • ' • - . ' ' - 2 -
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6. Kamercommissie

HK deelt mede dat de heden voor 16.JO uur geplande bijeenkomst
net de Kamercommissie niet doorgaat vanwege het gesprek dat de
Minister-President met enige fractieleiders zal hebben over de
afhandeling van enige belangrijke zaken in de periode die het
Kabinet thans nog resteert.
Er vindt nu morgen te 1*f.OO uur een korte bijeenkomst plaats
waarin de Minister Mr. P. de Haan als het a.s. Hoofd van de
BVD zal voorstellen en Drs. A. Kuipers van de Commissie afscheid
neemt*

7. Perscontacten

- HK deelt mede dat de artikelen van de journalisten (JDe Gelder-
lander) en (Binnenhof) gebaseerd op het door H.BVD gegeven
interview geen bezwaren van de kant van H.BVD opleverden. Alleen
de heer werd verzocht om enige kleine wijzigingen aan te
brengen, aan welk verzoek hij gevolg gaf.
H.BVD had een gesprek met Mej. van het Torentje voor
een artikel waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan enige
aspecten van het personeelsbeleid bij de Dienst, ̂ it artikel wordt
nog ter visie aan H.BVD voorgelegd.

- HK werd opgebeld door:de heer , Chef van KRO-Brandpunt.
Hen is bij Brandpunt van plan iets te gaan doen aan Charta 77» de
jongste beweging van dissidenten in Tsjecho-Slowakije.

25.1.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 januari 1977

Aanwezig: PH.BVD - PH - PBC - TVC - HB - HC - HD - HE - HÏD - HAZ
K/D - -

Afwezig : H.BVD - HK

1. Nederlandse Volks Unie

HB deelt mede dat in Utrecht pamfletten zijn verspreid die door
de heer Glimmerveen zijn ondertekend. In verband met de inhoud
van deze pamfletten heeft de Surinaamse Jongerencoramissie zich
met een klacht tot de O.v.J. in Utrecht gewend.

2. Onderzoek bommen (pt. 31' Auroraverslag van 25.1.1977)

In de ochtendbladen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
bommen die in Oosterbeek zijn gevonden. Het ANP verspreidde
donderdagmiddag (27.1) een telexbericht over deze zaak. K/D werd
opgebeld door de journalisten en van het
Algemeen Dagblad en van dé Volkskrant. De pers maakt
melding van de betrokkenheid van het LBT bij het onderzoek.
Ook Mr. Gonsalves wordt genoemd. Volgens een bericht in de
Volkskrant acht de heer De Gaay Fortman, Jr. de zaak van vol-
doende belang voor het beleggen van een bijeenkomst van de
Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

3. Zaak

In de plaats van O.v.J. zal de Rechter-Commissaris
Mr. deelnemen aan hét onderzoek in de aovjet-Unie.
Laatstgenoemde zal op J1 january a.s. een gesprek hebben met de
heren De Jonge en Visser.
HB vernam dat voor de zaak naarde S.U.
is afgereisd. is vertegenwoordiger van "De VJaarheid" in
Moskou geweest.

*>. Philip

'Naar gebleken is heeft op het laatste moment zijn reisplannen
gewijzigd. Hij is donderdagmorgen niet op Schiphol gearriveerd
en de aangekondigde persconferentie is niet doorgegaan.. Vernomen
werd dat het vliegtuig naar Parijs heeft genomen en het wordt
niet uitgesloten geacht dat hij vandaar per trein naar Nederland
zal reizen.
Naar aanleiding van geruchten over een eventuele tewerkstelling
van bij de Anne Frank-Stichting in Amsterdam had .K/D op 26/1
een gesprek met de heer , voorzitter van het Stichtings-
bestuur.

- - • - 2 -
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5- Kamerovertredingen

HD deelt mede dat in gebouw 15 een proef genomen zal worden met \n nieuwe maatregel waarbij degene die als laatste de kamer f

verlaat met een paraaf van de door hem gehouden controle doet
blijken. j
Voor de kamers in gebruik bij E IX is een afzonderlijke regeling j
getroffen. . j

• . . • |
6. Beveiliging kerninstallaties (Auroraverslag van 25.1.1977, pt. 5) !]

TVC doet enige mededelingen betreffende de door hem en DIB/A' op j
25.1 bijgewoonde bespreking op Economische Zaken. Verwezen wordt i
naar het desbetreffende verslag. Overeengekomen werd voortaan T
één maal per half jaar voor dit informeel overleg bijeen te komen. jf
volgende bijeenkomst: 23 augustus 1977, 10.30 uur op E.Z. j*

7» Studiebeurzen Oostbloklanden

PU zal op korte termijn een gesprek hebben met de Secretaris-
Generaal, van O&W, de heer , betreffende de informatie-
uitwisseling omtrent de verstrekking van beurzen voor studie in
de Oostbloklanden.

N.B. Aurora-bijeenkomst van 1.2.1977 zal om 10.00 uur aanvangen. l

28.1.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag'1 februari 1977

Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - H.TD - HAZ - KB

Afwezig : HK

1» Arrestatie leden Rode Hulp - . - • ' " -

HB deelt enige bijzonderheden mede betreffende de gisteren plaatege-
vonden aanhouding van een zestal leden van de Rode Hulp. De advocaten
Mr. en Mr. hebben niet gereageerd op de ver-
zoeken om rechtskundige bijstand van enige aangehoudenen.

2.. • . ' ' • - '

' HC deelt mede dat volgens nog niet bevestigde berichten de bekende
Palestijnse terrorist door de Syrische autoriteiten is aan-
gehouden.

3- HC-27

TVC deelt mede dat zaterdag jl- de mededelinp werd ontvangen dat de
actiegroep van radiozendamateurs MC-2? voornemens was staatssecretaris
Van fluiten van V & W te gijzelen. O.O.&.V. is ingelicht.

**• Leiding hoofdafdeling E

H.BVD deelt mede dat het zich laat aanzien dat HE tengevolge van een
hem overkomen ongeval enige tijd zijn functie niet zal kunnen waarnemen.
Gedurende de afwezigheid van HE zal HD zonodig PHE assisteren bij het
leiden van de hoofdafdeling E. Het ligt niet in de bedoeling de over-
plaatsing van de heer naar E te vervroegen.

5. Stagiair

De heer zal alvorens zijn bestemming bij DOB te volgen nog
gedurende één maand werken aan een stage-opdracht bij de Directie C.

6.. Defensie Studiecentrum

Ontvangen werd de aankondiging.van een te organiseren intermitterende
cursus van 12 dagen in de periode van 1 maart - 26 mei 1977- H.BVD
verzoekt eventuele kandidaten vóór 4 februari a.s. op te geven aan KD.

7» Lijst van belangrijke data .
Op verzoek van H.BVD zal TVC nagaan of de bekende lijst, waarvan de
laatste versie dateert van 19.7.197̂  eventueel dient te worden gewijzigd
of aangevuld.

1.2.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag k februari 197?

Aanwezig: H.BVD _ PH.BVD - PBC - TVC - H.B _ H.C - H.D - H.TD - H.AZ - H.TD

Afwezig ; H.E - HK

1. Arrestatie leden Rode Hulp (Auroraverslag 1-2-1977, punt 1)

H,B deelt mede dat gezien het resultaat van het onderzoek tot nog toe er
rekening mee dient te worden gehouden dat het zestal hedenmiddag op vrije
voeten zal worden gesteld*

2* Arbeidsonrust

H.B doet enige mededelingen omtrent hetgeen bekend werd over de opstelling
van de CPN bij eventuele voor de deur staande acties. De volgende week wordt
een actie verwacht van de Nederlandse Vrouwenbond tegen de zetel van het
Vlff in Den Haag.

3» "Ambon door de Eeuwen"

H.C deelt mede dat in bepaalde Zuidmolukse kringen bezwaren bestaan tegen
de IKON-televisieserie "Ambon door de Eeuwen" en dat het niet uitgesloten is
dat er pogingen zullen worden ondernomen om de uitzending van volgende afle-
veringen niet te doen doorgaan.

*•' Oude Delft

H.C deelt mede dat met de IDB over de situatie bij de Optische Industrie
"De Oude Delft N.V." te Delft is gesproken. Hedenmorgen wordt H.ID.B bij
H.BVD verwacht. Waarschijnlijk zal dit onderwerp dan ook ter sprake komen»

Nasleep affaire-i

K/D werd op 3-2-1977 opgebeld door de journalist van
"Elseviers Magazine". Hij deelde mede bedreigd te zijn, naar hij aannam in
verband met zijn publicaties over en vroeg om een gesprek met
de heer .Daar hij mededeelde ook contact te hebben gehad met
ID-Amsterdam zal - alvorens over zijn verzoek te beslissen - worden nagegaan
wat daar over deze zaak bekend is.
(Op 4-2-1977 vernam K/D van ID-Amsterdam dat in een gesprek met Elseviers
Hoofdredacteur, de heer , de afspraak was gemaakt dat de klacht
van de heer door de Gemeentepolitie Amsterdam zou worden behandeld
en dat de BVD er verder buiten zou worden gelaten)»

S.G.-lunch

Tijdens het gesprek dat H.BVD gisteren had met de S.G. Binnenlandse Zaken,
de heer Van Dijke, is afgesproken dat H.BVD omstreeks september a.s. tijdens
de "S.G.-lunch" een inleiding zal houden over de security op de departementen
en daarmede verband houdende zaken*

- 2 -
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7. Bijeenkomst Vaste Commissie

Op 9 februari a.s. te 16.00 uur vergadert de Vaste Commissie met de Minister
van Binnenlandse Zaken. Onderwerpen van bespreking zullen zijn: de achter-
gronden van de recente arrestatie van zes leden van de Rode Huig. en de uit-
latingen van de Russische defector Myagkov in Elseviers Magazine van
15-1-1977.

Jf-2-1977



AURORA

OCIITEKDBESFP.EKING op dinsdag 8 februari 1977

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

Afwezig : TVC - HAZ - HK

»

1• Werkstakingen , t

Gesproken wordt over de sedert gisteren aan de gang zijnde werk- i
stakingen* Geconstateerd wordt dat de druk van de CPN blijft bestaan. ]
H.BVD verzoekt te worden ingelicht zodra zich nieuwe ontwikkelingen
aankondigen.

. ' - • . !
2. Bommeldingen • i

HB deelt mede dat het er naar uit gaat zien dat een bepaalde actie-
groep het op het VMF/Stork-concern gemunt heeft. De onlangs bij de l
woning van Dr.Ir. in Oosterbeek gevonden twee bommen zouden ;
ook verband kunnen houden met de relatie van betrokkene met genoemd
concern.

i
• ' • ' • !

3« Bezoek aan j

Het ligt in de bedoeling dat de heer in april a.s. een bezoek
van plm* één week aan brengt om zich op de'hoogte te stellen
van eventuele nieuwe ontwikkelingen en van de activiteiten van de
inlichtingendiensten van Cuba en van de Oosteuropese satelietstaten.

4. Klachten R.P.

FHE deelt mede dat van de zijde van R.P. Assen vragen werden gesteld
over de aanwezigheid van E XIII in het district, zonder dat de R.F.

. hieromtrent was geïnformeerd. Op verzoek van H.BVD aal PHE deze
zaak opnemen met KCP.

5« ReservevolRsters

PHE zal de leiding van de (hoofd) afdelingen en directies een lijst
doen toekomen van vrouwelijke medewerkers die eventueel in aanmerking
komen om te worden ingeschakeld bij de werkzaamheden van E XIII.
Het ligt in de bedoeling pas met de desbetreffende dames te spreken
nadat daartoe door de leiding van hun directie/afdeling toestemming
is verleend. . ,

6. IDB

* " fH.BVD doet énige mededelingen omtrent hetgeen maandag j.l. lo.ra. over
de exploitatie van de "marid-editie") werd besproken tijdens het be-
zoek van H.IDB en diens plaatsvervanger, de heer .

- 2 -
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7. Congres Amnesty-Internatignal ..

H,BVD zal morgen (11.j50 uur) deelnemen aan een bespreking onder
leiding van de S.G. van BuZa, Mr. Schiff, over eventuele, tijdens
het a.s. congres van A«I* in Ben Haag, te verwachten incidenten,
die de goede betrekkingen met Iran in gevaar kunnen brengen. Ook
Mr. (Justitie) en Mr. (O.G.&V.) zullen aan het
overleg deelnemen. HB en HC wordt verzocht voor deze bespreking
van belang zijnde gegevens tijdig onder de aandacht van H.BVD te
brengen.

8. Agenda H.BVD

9 februari (namiddag) : 16.00 uur bijeenkomst Kamercommissie na
voorbespreking met de Minister te 15*15 uur.

.10 en 11 februari : TREVI-overleg in Londen*

8.2.1977



AURORA

OCHTEHD3ESPREKING op vrijdag 11 februari 1977

Aanwezig: PH.BVD - PBO - TVC - HB - PHC - HD - PHE - HTD - HA55 - HK

Afwezig : H.BVD

1. De Perzische Dienst

HB maakt melding van een artikel in de Groene Over de activiteiten
van de Perzische geheime dienst Sawak waarin o.m. beweringen worden
gedaan omtrent de activiteiten van deze dienst in Nederland.
De verwachting wordt geuit dat dit verhaal en het congres dat Amnesty
International op 18 en 19 februari 1977 over de Sawak gaat houden wel
vragen van Kamerleden zal oproepen.

2. Conferenties

PHE vraagt of er nog ruimte moet worden gereserveerd voor conferenties
die dit jaar zullen worden gehouden en waarbij EO is betrokken. Op
deze vraag wordt nader teruggekomen.

5» Schoonmaken gebouwen

Naar aanleiding van een vraag van PH.BVD deelt HAZ mede dat het bedrijf
dat het schoonmaken van de gebouwen verzorgt, gezien de toestand van
het onderhoud, de v/acht is aarigezegd. Treedt na 1 maand geen verbete-
ring in de situatie opt dan zal het aan het bedrijf toekomende bedrag
worden gehalveerd hetgeen op grond van het afgesloten contract mogelijk
is. Treedt daarna nog geen verbetering op, dan zal naar een ander
echoonmaakbedrijf worden uitgezien.

4. Reis naar China

PBC brengt de vraag naar voren of het overweging verdient te bezien of
een briefing van het kroonprinselijk paar in verband met hun reie in
mei a.s. naar China wenselijk is. PH.BVD brengt naar voren dat H.SVI)
voor de reis die enige jaren terug naar de Sowjet-Unie plaatsvond een
gesprek met Beatrix en Claus heeft gehad. Het initiatief daartoe v;es
uitgegaan van de toenmalige Minister-President Biesheuvel. PH.BVD wil
de aangelegenheid met H.BVD opnemen.

5. Kamercommissie . .

PH.BVD doet enige mededelingen over de op 9 februari gehouden bijeen-
komst van de Kamercommissie, waarin inlichtingen werden verstrekt over
de achtergrond van de arrestaties vnn de 6 Rode Jeugdleden en over hè':
Elsevierartikel naar aanleiding van de beweringen van Myagkov.
In maart zal een volgende bijeenkomst van de commissie plaatsvinden.
Besproken wordt dan het door de griffier op te stellen verslag betref-

•- fende de werkzaamheden van de commissie sinds het voorgaande

14.2.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 15 februari 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - PHB - PHC - HD - PHE - HTD -
HAZ - HK

Afv/ezig J --- .

.1. Opstelling CPN

t .

Naar aanleiding van het dagrapport van B over de opstelling ten aanzien
van'de CPN ten aanzien van de loonstrijd komt de vraag op of het wense-
lijk ie bepaalde ministers, b.v. die van Sociale Zaken hieromtrent te
informeren.
Nader wordt bezien of mogelijk een hoge ambtenaar bij Sociale Zaken
deze informatie kan worden gegeven. PH.BVD meent dat het in ieder geval
nuttig ie na afloop van dé stakingsaktiente bezien of een samenvattend
bericht over de opstelling van de CPN kan worden samengesteld.

2. Bommen .

FHB meldt dat in Wassenaar sporen zijn gevonden van een in een vuilnis-
zak verpakte bom bij het huis van een direkteur van Tealtronic. Gezien
de aard van de bom lijkt er enige samenhang met de bij de heer
in Ooöterbeek gevonden bom. Bij B is de vraag opgekomen gezien de toege-
paste techniek of in deze bommenserie de hand van te onder-
kennen valt. Er vinden geregeld gesprekken net LBT en CRI over de kwestie
plaats.

3. Zuidmolukkers .

PHC deelt mede dat in maart a.R, als toerist naar Moskou
zal gaan.

De verwachting bestaat dat
iri Moskou besprekingen over de Zuidmolukse zaak zullen worden gevoerd,

i

k. Arabisch terrorisme •

PHC deelt mede dat van een bericht werd ontvangen dat binnen
El Fatah het besluit is genomen -wederom tot akties buiten hot conflict-
gebied van het Midden Oosten over te gaan. El Fatah zou over zodanige '
infrastructuur in Europa beschikken dat men op elk moment tot een aktie
kan overgaan,

5» Bezoek aan MI5

TVG sprak vorige week tijdens zijn bezoek aan MI5 nTét medewerkers van
deze dienst verantwoordelijk voor terreuraangelegenheden. In Engeland
ir, men ver gevorderd met het houden van oefeningen waarbij een bepaalde
terreurdaad wordt gesimuleerd. Bezien wordt of wij een uitnodiging kuaner
krijgen voor het bijwonen van zo'n oefening. Wij krijgen het draaiboek
van een oefening, die enige tijd terug v.'.erd Eenouden.

. - 2 -
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6.

HK vertelt enige bijzonderheden over de relatie die tot stand zou zijn
gekomen tussen en de Anne Frankstichting. Van de kant van deze
stichting v/il men bij Justitie navraag doen of eventueel in aan-
merking zou komen voor een verblijfsvergunning of het aan hen toekennen
van de vluchtelingen status.

7. Medewerker DKF

TVC deelt mede dat hem werd gevraagd of een nieuwe medewerker van DKP-
BuZa, de heer , eens een dag bij de Dienst kon komen kennis-
maken, wnarbij in het bijzonder wordt gedacht aan een bezoek aan de
direkties B en C. KD neerat op zich dit te organiseren.

8. Trevi

Tijdens de Trevi bijeenkomst op 10 en 11.2.1977 in Londen werd het door
de Engelse rapporteur opgestelde werkstuk goedgekeurd. Dit wordt
nu voorgelegd aan de bijeenkomst van hope functionarissen en, wanneer
dezen ermee akkoord gaan, aan de Ministersconferentie.
Op voorstel van II.BVD werd besloten een samenkomst te houden van de
hoofden van de liaison bureaus. De bedoeling daarvan is na te gaan wat
het Trevi verkeer zal omvatten, welke de bezetting van de bureaus moet
zijn en over hoeveel technische apparatuur deze moeten beschikken. In
het rapport is vastgelegd dat het Trevi-berichtenverkeer los zal
staan van het verkeer in het Hegaton- en Kilowattcircuit.

9. Gesprek roet coördinator

In het gesprek dat H.BVD en PH.BVD gistermiddag 14.2.1977 met Admiraal
hadden kv/araen de volgende punten aan de orde:

- Deelneming van hoofd sectie inlichtingen - defensie staf aan .Cyin be-
sprekingen. Hiertegen zijn van onze kant eerder bezwaren ingebracht.
H.BVD wil echter niet zo ver gaan dat hij de minister van BiZa zal
vragen hierover contact te zoeken met zijn ambtgenoot van Defensie.

- Samenstelling Commissie van Eijkern (wettelijke regeling betr. de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). De minister van Defensie heeft
hiervoor naast de loco SG van Defensie Mr. aangewezen het
hoofd van de vermelde sectie van inlichtingen Kolonel . Al
eerder is onzerzijds kenbaar gemaakt dat het wenselijk is in de Commis-
sie ook een hoofd van een militaire inlichtingendienst op te nemen. De
coördinator deelt dit standpunt en zal dit onder de aandacht brengen
van de minister van Defensie. Zou dit niet het gewenste gevolg met zic'r
brengen, dan overweegt il.BVD onze minister te vragen de aandacht hier-
voor van de minister van Defensie te vragen. H. BVD meent dat in dej-.e
wel een belang aan de kart van de minister van BiZa. aanv/ezig is.

- Medewerking BVD aan medeischrijven telex t.b.v. J.'KC. Do coördinator
heeft- toegezegd de terzake bestaande machtiging voor het '.«KG door de
huidige verantwoordelijke bewindslieden te zullen laten vernieuwen.
H.BVD heeft zich het recht voorbehouden om olk moment over deze aange-
legenheid net o.nze -minister te spreken.

15.2.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 18 februari 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - FBC.- TVC - PUB - HC - HD - PHE - HAZ - HK

Afwezig : HTD
*

1. Demonstraties

PHB herinnert eraan dat het komende weekend enige demonstraties wor-
den gehouden.

- In Amsterdam wordt de onder auspiciën van Amnesty International
gehouden Iran-week afgesloten met een demonstratie.

- In Utrecht vindt een optocht plaats na een bijeenkomst die onder
auspiciën van de PvdA plaats vindt tegen de Berufsverbote in de
Bondsrepubliek.

2. LBT

PHB deelt nede dat op 11 maart a.s. een instructieve bijeenkomst wordt
gehouden met vrijwel alle medewerkers van de landelijke bijstandsgroep
terreurbestrijding. Er worden inleidingen gehouden over de taak en de
functie van de BVD en over de beveiliging in de praktijk.

HC deelt mede dat van de zijde van de Directie "Vreemdelingenzaken werd
vernomen dat geen verblijfsvergunning zal worden verleend^ zo-
dat hij dus ons land zal moeten verlaten.
Van Engelse zijde wordt niet ingegaan op het verzoek van om
hem door middel van documenten een cover-mogelijkheid te bieden.

Gesproken wordt over het besluit van de Engelse Home Secretary om het
uitwijzingsbevel tegen -na het advies van de Commissie van drie
wijze mannen - te handhaven.
V/ij ontvingen een mededeling van , waarin de ons bekende gronden
nog eens worden vermeld. Daarin is tevens vastgelegd dat betrokkenen
gedurende 14 dagen de mogelijkheid hebben bezwaar aan te tekenen tegen
de hun aangewezen besteruaing, hetgeen v/eer een behandelingsprocedure
van 14 dagen met zich kan brengen.
Het lijkt nuttig thans een notitie aan onae Minister en in afschrift
aan Hr. en Mr. öchiff te zenden. C zal hiervoor het nodige doen.

- 2 -



5. Reis naar China (zie ook Aurora 11.2.1977 punt *t)

TVC vernam van BuZa DKP, dat er een probleem is gerezen betreffende
het regeringsvliegtuig, waarmee het Kroonprinselijk Paar in mei a.s.
de reis naar de Volksrepubliek zal maken. Zo enigszins mogelijk laat
men dit vliegtuig gedurende de nachtelijke uren niet op een vliegveld
in een communistisch land staan.
Aangezien dit tijdens de reis naar China niet mogelijk is, ie de vraag
opgekomen of wij bereid zouden zijn het vliegtuig na terugkeer aan een
audio controle te onderwerpen. Gemeend wordt dat het veel beter is het
vliegtuig van Nederlandse zijde 'onder constante bewaking te houden.
TVC zal in die zin DKP informeren.

6. CVIN

Tijdens de gisteren gehouden CVIN-vergadering kwamen o.et. de volgende
twee zaken aan de orde:

- Hoofd Marid uitte bezorgdheid over het toenemende verkeer in Europa
van binnenschippers van communistische landen, hetgeen verband houdt
met het gebruik van het Donau-Hijn-kanaal.
TVC geeft een korte uiteenzetting omtrent de aandacht dat wij aan
het probleem van de binnenscheepvaart vanuit Polen en de DDR hebben

. gegeven*
H.BVD vraagt IIC over de kwestie contact op te nemen met Hoofd Marid
om hem te informeren over onze bemoeienissen en onze inschatting
van het probleem van de binnenschippers.

- H.BVD bracht ter tafel een brief die onze Minister heeft ontvangen
van de plaatsvervangend voorzitter van de Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogsslachtoffers, de heer , over het naar
Nederland komen van een delegatie van het Sovjet War Veterans
Committee. De heer verkeert in de (onjuiste) veronder-
stelling dat onze Minister uiteindelijk te beslissen heeft omtrent
het geven van faciliteiten aan de Sovjet Ambassadeur en de militair
attaché om (eventueel door het verboden gebied rondom Den Helder) in
mei a.s. naar Texel te kunnen gaan voor de herdenking van de daar in
19̂ 5 gevallen Georgiërs.
HD had hierover al contact met Hoofd Marid.
HK zal hierover contact' zoeken met Mr. , de plv. S.G. van
Defensie. Hij zal verder zorgen voor de opstelling van een notitie
aan de Minister van Bi#a, zodat deze dé heer kan ant-
woorden.

18.2.1977



AURORA

OCHTEKDBSoPKEKIHC op dinsdag 22 februari 197?

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H3 - HC - HD - PHE - HTD
HAZ - HK .

Afwezig :

1. Crypto verbind!nRsapparatuur

HTD was eind vorige week bij Philips en vernam aldaar dat de offerte
die Philips zal uitbrengen aah de landen die deel uitmaken van het
Kilowatt-net over 1*f dagen de deur uit gaat. De offerte gaat nog niet
naar Israël en Zweden.,aangezien deze landen nog niet hebben gerea-
geerd wat aangaat hun interesse voor het verkrijgen van dezelfde
verbindingsapparatuur.

Naar aanleiding van het vermelde in de Aurorabespreking van 15«2.1977
onder punt 8 over de samenkomst van de hoofden van deliai Bon-bureau's
zegt HTD dat deze niet zullen kunnen vaststellen hoeveel technische
apparatuur zij t.z.t. ter beschikking zullen moeten hebben. Dit zal
moeten worden bepaald als uitkomst van het beraad van deze hoofden
inzake de te verwachten omvang van het Trevi-verkeer. IITD juicht
overigens het houden van een dergelijke bijeenkomst toe. Hij meent
dat telkenmale wanneer nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan
die van invloed zijn op het berichtenverkeer en daardoor op te ge-
bruiken apparatuur vooraf getracht moet worden hieromtrent een in-
schatting te maken.

2. Verbouwing

HAZ deelt mede dat men doende is bij de Huishoudelijke Dienst een
schema op te stellen van de verbouwingswerkzaamheden die in gebouw
25 zullen moeten plaatsvinden. T.z.t. zal hieromtrent mededeling
v/orden gedaan zodat men dan een inzicht zal kunnen krijgen omtrent
het verloop van de verbouwing en het moment dat het einde daarvan te
verwachten is.

HK geeft een uiteenzetting omtrent de huidige stand van zaken naar
aanleiding van telefoongesprekken gisteren en hedenmorgen door PH.BVD
en hem gevoerd met de heren (BuZa), , en
van Justitie,
De Staatssecretaris'van Justitie, Mr. Zeevalking, die hedenmorgen
bezoek krijgt van het Kamerlid Kosto is kennelijk onder de indruk
van stemmen in de hoek van de PvdA die uiting geven aan de Vens

tot Nederland toe te laten. De heer heeft kenbaar gemaakt
dat het wenselijk is dat de Hinifiter van Binnenlandse Zaken de heer
Zeevalking nog eens uiteenzet dat het van het grootste belang is dat

de toegang tot Nederland \vordt geweigerd.
H.BVD zal contact zoeken met Minister de Gaay Fortman aan wie in-
middels een notitie met nadere gegevens omtrent de zaak werd
toegezonden.
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4. Sawak

PH.BVD vestigt dé aandacht op een artikel in de Haagedie Courant van
21.2.197? waarin n.a.v. een bericht over het Sawak-congres van
Amnesty International wordt medegedeeld dat de Amsterdamse politie
doende zou zijn een onderzoek naar Sawak-activiteiten in Nederland
in te stellen. De Amsterdamse politie zou ook aandacht schenken aan
de vermissing van documenten van de Britse gedelegeerde , die
uit diens hotelkamer zouden zijn ontvreemd. HB zal aan deze kwestie
aandacht schenken.

5» Gesprek met OvJ Gonsalves

PH.BVD had vrijdag 18.2.1977 een gesprek met Mr. Gonsalves. Deze
werd enige achtergrond gegeven omtrent de recente bommenleggerij.
BFA zal hieromtrent een notitie opstellen.
Als plaatsvervanger van Mr. Gonsalves in diens kwaliteit van OvJ
belast met terroristische aangelegenheden zal worden aangewezen
Kr. eveneens verbonden aan het parket te Almelo.
Het ligt in het voornemen van Mr. Gonsalves een gesprek tot stand
te brengen tussen de PG Den Haag Mr. van der Feltz en H.BVD om de
verhouding van de CRI en de LBT te bespreken.

6. Kamerovertredingen

Aan de hand van het januari overzicht van de kamerovertredingen
stelt H.BVD vast dat het aantal daarvan gelukkig wat is terugge-
lopen. Hij vraagt speciale aandacht te willen schenken aan degenen
die zich bij herhaling aan een karaerovcrtreding schuldig maken.

22.2.1977



AURORA j

CCHTENDBESPREKIMG op vrijdag 25 februari 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBO - TVC - HB - HC - HD - PHE
HTD - HAZ - HK.

Afwezig : -r-r-

1. Gesprek met Tweede Kamerlid Roolvink

HK doet verslag van het gesprek dat DOB en hij op diens verzoek !
hadden met het Tweede Kamerlid Roolvink over een medewerker van de !
Kamer, die verdachte contacten onderhoudt met een diplomaat van een '
communistisch land. Bij dit gesprek waren tevens aanwezig de heren

(Directeur van Diensten) en (Hoofd Personeelszaken).
Naar aanleiding hiervan zal een nader gesprek plaatsvinden met HK,
HC en HD onder leiding van PH.BVD. De heer Roolvink voerde het ge-
eprek als lid van het presidium met bijzondere zorg voor de perso-
ncelBaangelegcnheden van de Kamer.

2. • '(zie ook Aurora d.d. 22.2.19771 punt 3)

H.BVD doet mededeling oratrent de verdere voortgang van de behande-
ling van de -zaak op ambtelijk niveau en op het niveau van de
bewindslieden.
De heer Zeevalking is nog weinig geneigd om een beslissing te ne-
men om tot ongewenst vreemdeling te verklaren, zodat hen de
toelating tot Mederland kan worden geweigerd*
Over de -zaak heeft de staatssecretaris op 21 februari j.l. een
geeprek gehad op diens verzoek met het Tweede Kamerlid Kosto.
De zaak is thans in handen van Kr. , die oen nota voor de
staatssecretaris opstelt, waarin hij betoogt dat niet tot
Nederland moet worden toegelaten.
Tijdens de vergadering verschaft H.BVD enige informatie omtrent

aan de S.G. BuZa, Kr. Schiff. Bij Buüa bestaat het voornemen
de ambassade in Londen een instructie te geven, dat in geval de
Britse regering zou vragen of Nederland bereid is toe te laten,
dient te r/orden medegedeeld dat dit niet het geval is. BuZa kan dit
echter niet doen zonder dat de staatssecretaris van Justitie een
beslissing ia die zin heeft genomen.
Via de heer wordt staatssecretaris Zeevalking erop attent
gemaakt, dat wanneer hij de toelating weigert vanwege een ge-
vaarstelling van de nationale veiligheid, de Vaste Commissie voor
dé I. en V.-dieneten de aangexveaen instantie is oni nadere informatie-
te geven, wanneer vragen uit de Kamer opkomen.

3. CD

H.BVD deelt rnede dat Drs. in aanmerking wordt gebracht
voor de functie van Hoofd CD aia opvolger van de heer , die
do heer als H3J zal opvolgrn.

- 2 -
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**• Bijeenkomsten en besprekingen waaraan H.BVD deelneemt

H.BVD neemt aan de hand van een door HK opgesteld overzicht door
aan v/elke besprekingen en overeenkomsten hij geregeld deelneemt.
Vastgesteld wordt wie verantwoordelijk is voor de voorbereiding van
de BVD-inbreng. Ter aanvulling van hetgeen tot nu toe gebruikelijk
was, wordt bepaald dat TVC zal zorgdragen voor de voorbereiding van
de ASTA-bijeenkomaten en HK voor de coördinatie van de gegevens
van B, C, eventueel D afkomstig voor de bijeenkomsten met de P.G."s
en de CdK's,

5. Onderzoek t.a.v. RPD en OP

H.BVD vraagt HD hoe de stand van zaken is betreffende het onderzoek
dat HD instelt n.a.v, een artikel in Vrij Nederland, waarin enige
bijzonderheden uit de hoek van de RPD werden gepubliceerd. HD ver-
schaft de gevraagde informatie.
H.BVD zal hierop gaarne terugkomen. Hij wil t.z.t. de S.G. BiZa,
die het onderzoek heeft gevraagd, informeren.

6. Agenda H.BVD

H.BVD zal van 4 t/rn 8 april met verlof zijn.
De in deze periode vallende CVIH-bijeenkomst zal worden bijgewooad
door PH.BVD.
De vergadering van de Stuurgroep Automatisering wordt verzet van
5 naar 12 april, 1̂ .00 uur.

2̂ .2.1977



AURORA======

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1 maart 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB— HC - HD - PHE - HTD
HAZ - HK

Afwezig : .

1. Tweede Kamer^zie Aurora 25»2» 1977. punt 1)

HK heeft na het interne gesprek over de medewerker van de Kamer die
verdachte contacten onderhoudt net een diplomaat van een communis-
tisch land vrijdag 25.2.1977 de heer (Dir. van diensten)
medegedeeld dat wij voor 1̂ .3 a.s. een beslissing zullen nemen om-
trent de voortgang van deze zaak, vanuit onze verantwoordelijkheid
gezien. Voorts dat wij hierover gaarne van gedachten zullen wisselen
met de veiligheidsfunctionaris van de Kamer, de heer .
De heer maakte kenbaar hierbij gaarne aanwezig te zullen zijn.
HD en HC zullen deze zaak verder behandelen*

2. Bijeenkomst liaiaon-officers

TVC deelt mede dat vrijdag 25.2.1977 een zeer geslaagde bijeenkomst
plaatsvond met de medewerkers van de Dienst die ingeval van een
terroristische actie als liaison officer zullen fungeren bij crisis-
centra e.d.
Korte inleidingen over hun ervaringen bij vroegere terroristische
acties werden gegeven dóór de heren en , en

en door de heer van EJ.
Op 17.3.1977 vindt een volgende bijeenkomst plaats waaraan ook jonge
rijkepolitieofficieren zullen deelnemen die ingeval van een terro-
ristische actie hulp zullen verlenen aan de betrokken districts-
commandant.

3. j

PH.BVD doet mededeling omtrent een aantal mutaties bij van
medewerkers van die dienst dié wij goed kennen.

H.BVD deelt mede dat de heer op 10.3.1977 bij ons op bezoek
komt i.v.ra. zijn pensionering. H.BVD zal hem een diner aanbieden,
waarvoor enige medewerkers die veel contact met de heer • had-
den worden uitgenodigd.

H.BVD deelt mede dat hij op verzoek van de voorzitter van OVBZ II
heeft toegestaan dat aan de e.k. Bingo de echtgenoten deelnemen.

- 2 -
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6. (zie Aurora 25.2.1977. punt 2)

H.BVD had gistermiddag een gesprek met Staatssecretaris Zeevalking
die hij inlichtte over het feit dat als een DGI agent
aanmerkt* Minister De Gaay Fortman en Minister Van der Stoel hadden
voordien met de Staatssecretaris over de kwestie gesproken.
Mr. had een nota opgesteld met de aanbeveling '_ niet toe
te laten. H.BVD werd ook nog opgebeld door Mr. Schiff (S~.G. BuZa).
Gistermiddag ontving H.BVD de mededeling van Mr. dat de
Staatssecretaris uiteindelijk het besluit heeft genomen dat als
Nederland binnenkomt hem de toegang zal worden ontzegd. Daaraan zal
de mededeling worden toegevoegd dat hem de mogelijkheid openstaat
een verblijfsvergunning aan te vragen. Mr. gaf te verstaan
dat het niet waarschijnlijk is dat daarop dan goedgunstig zal worden
beschikt.
Onze Minister heeft gezegd dat als er problemen rijzen van de kant
van de Kamer de Vaste Commissie voor de I & V de aangewezen instantie
is om nadere inlichtingen te geven. HC zal in overleg met HK zorgen
dat wordt ingelicht. .

7. Gesprek met de Minister

H.BVD had vrijdag 25.2.1977 een gesprek met de Minister. Onder meer
kwam ter sprake:
- de a.s. reis van Beatrix en Claus naar de Volksrepubliek China;
- de voortzetting van de hulp aan de VNA, wanneer de heer

terugkomt;
- de zaak ;
- de kwestie ;
- de situatie in de Rode Jeugd-Rode Hulp;
- de Zuidmolukkers; •
- de voortgang van Trevi.
Verwezen wordt verder naar de notitie die H.BVD opstelde.

1.5.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag ̂  maart 1977

Aanwezig: H.BVD,- PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - HTD
HAZ - HK

Afwezig:

1. Bi .1 zondere fonds e n

HTD vraagt wanneer de bespreking betreffende de bijzondere fondsen
plaats vindt. H.BVD zegt dat hij hoopt zeer binnenkort hiervoor een
datum te kunnen vaststellen»

2* Personeelsbeleid ' .

HAZ deelt mede dat een bespreking heeft plaatsgevonden met de hoofden
B, C en D over de behoeften op het gebied van aantrekken van personeel,
Dit met het oog op de in de toekomst opkomende vacatures.
In het gesprek werd overeenstemming bereikt betreffende de aanbevelin-
gen die terzake aan de dienstleiding zullen worden gedaan. Binnenkort
wordt hierover een rapport aangeboden.

HK vestigt de aandacht op het artikel van Rudie van Keurs over Agee in
VU van 5.3.1977.

k. Voorkomen is beter

PBC vestigt de aandacht op de doordringende wijze waarop de VVIB zich
thans bezighoudt met de kwestie Biliton in Arnhem. Vanmorgen was er op
de radio een uitvoerig interview met de heer van de VVIB.

5. Lamid •

HD deelt mede dat Lt.Kol. om gezondheidsredenen ontslag heeft
gevraagd uit de militaire dienst. Dit betekent dat de functie van Hoofd
van de Sectie Inlichtingen en Veiligheid van de Lamid vacant komt.

. ' ' • - - 2 -
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6. BVD en vreemdelingenzaken .

In het gesprek dat H.BVD gisteren met Mr* had deelde deze mede
dat de Ministerraad n.a.v. de kwestie van de toelating van Syrische
orthodoxe christenen besloten heeft een quotum.:, vast te stellen van

' 750 vreemdelingen die jaarlijks in Nederland kunnen worden toegelaten.
Men verwacht dat ca. 250 zich spontaan zullen melden en dat de overige
500 naar voren zullen worden gebracht door allerlei actiecomitês.
De interdepartementale commissie betreffende vreemdelingenzaken, die
al enige jaren fungeert o.l.v. Mr. BuZa, gaat zich bezighouden
met de vraag welke vreemdelingen onder dit quotum kunnen worden toege-
laten. .
Van deze commissie maken ook deel uit vertegenwoordigers* van Justitie,
Sociale Zaken en CKM.
H.BVD vraagt zich af of het niet wenselijk zou zijn van de commissie
ook een vertegenwoordiger van onze Dienst te laten deel uit maken.
TVC zal H.BVD hieromtrent adviseren.

7. De_ -zaak

Nu de Justitie onderzoekgroep enige tijd terug is uit de SU en Polen
vraagt H.BVD zich af of het niet nuttig zou zijn iets te horen omtrent
de ervaringen die de groep in deze landen had.
PBC zal hierover contact opnemen met de Hoofdofficier van Justitie in
Amsterdam, Mr* .

HK, 7O.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 8 maart 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - HTD -
HAZ - HK

Afwezig : -—

1. .Reis naar Moekou
- " •

HB deelt mede dat Paul de Groot begin april naar Moskou zal gaan en
daar ongeveer een maand zal verblijven. Medio april zal een vier
man sterke delegatie van de CPN hem volgen* Hoekstra zal voordien,
mogelijk alleen, een bezoek brengen aan Zuid-Vietnam.

2. Wilman

HB wijst op de T.V.-uitzending gisteravond na het Vara program,
verzorgd door de Vrijdenkers Radio Vereniging "De Vrije Gedachte",
waarin een uitvoerig interview plaatsvond met de ons -bekende
Ir. J. Wilman. HB zal de tekst van de uitzending bij de RVD laten
opvragen. . .

3. L -

N.a.v. de telex van van 4.2.1977 zocht H.BVD contact met de
S.G. van BuZa Mr. Schiff. Hij vernam van deze dat het Tweede Kamer-
lid Relus ter Beek contact heeft gezocht met Minieter van der Stoel
om diens aandacht op het geval van te vestigen. Hij had dit
gedaan op instigatie van , de correspondent van het
Vrije Volk en de Vara in Londen. Minister van der Stoel had het
Kamerlid kenbaar gemaakt dat naar zijn mening de Britse regering
op goede gronden heeft besloten tot de uitzetting van . Hij
heeft daaraan toegevoegd dat als men van de zijde van de Kamer
inlichtingen wil hebben over de positie die de regering t.a.v. een
eventueel verzoek van toelating van zal innemen men zich het
beste kan wenden tot de Vaste Commissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

4. Bijeenkomst Hoofdcommissarissen en I.D.-vergaderingen
v

Vrijdagmiddag 4.3.1977 vond o.l.v. H.BVD een gesprek plaats met HB,
HC, TVC, PBC en KCP over de opzet van de bijeenkomst met de Hoofd-
commissarissen die op 28.4.1977 plaatsvindt. Het ligt in het voor-
nemen hun uitgaande van de doelstelling van de Dienst iets te ver-
tellen over de wijze waarop deze wordt vertaald in de organisatie-
structuur van de Dienst.
Daarbij zal ook iets verteld worden over de nieuwe functies van TVC
en PBC. HB en HC en de beide genoemden zullen een korte inleiding
houden. Des middags zal het program bestaan uit een inleiding- en
mogelijk over het Euro-communisme en over het Zuidmolukse terrorisme,
De programma opzet van de I.D.-vergaderingen blijft voorshands ge-
handhaafd.

- 2 -
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-5. Literatuurlijst

HACD vroeg tijdens zijn wekelijkse bespreking met H.BVD gisteren
de aandacht voor het feit dat in de Dienst ca. kOO dagbladen,
tijdschriften, e.d. worden gelezen. Dit getal breidt zich nog uit.
H.BVD vraagt de literatuurlijst die HACD binnenkort zal rondzenden
nog eens kritisch te bezien. Dit ter beantwoording van de vraag of
van deze bladen door al de medewerkers die ze ontvangen moet worden
kennisgenomen.

8.3.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 maart 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - HB - PHC - HD - PHE - HTD
HAZ - HK

Afwezig :

1. LBT

Vandaag vindt een onder auspiciën van B, D en EO georganiseerde
bijeenkomst met de landelijke bijstandsgroep plaats. Vanmorgen wordt
iets verteld over de structuur van de Dienst. Vanmiddag komt het
onderwerp beveiliging aan de orde en wordt er iets over fotograferen
verteld.

2* (zie ook Aurora 8.3.1977. pt. 3)

In aansluiting op het dagrapport van C van 10.3.1977 deelt HK mede
vernomen te hebben dat een betrekking bij Vrij Nederland is
aangeboden.

J. De -zaak (zie ook Aurora 4.3.1977. pt. 7)

PBC had samen met CR een gesprek met de heren (OvJ, Amster-
dam) en (Rijksrecherche, Amsterdam) n.a.v. het bezoek van
de Justitie-onderzoekgroep aan de S.U. en Polen. Zij vertelden enige
interessante bijzonderheden over dit bezoek die echter niet van di-
rekte waarde voor ons zijn.

k. BVD en Vreemdelingenzaken (zie ook^Aurora fr.3.l9_??« pt* ̂

TVC heeft zich vergewist van de stand van zaken van de interdeparte-
mentale commissie die zich bezig houdt met vreemdelingenzaken. In
casu gaat het om de in 1935 door de Minister van Buitenlandse Zaken
ingestelde interdepartementale commissie voor vluchtelingenzaken.
Deze commissie heeft tot taak ministeriële beslissingen voor te be-
reiden omtrent vast te stellen nieuwe contingenten asielzoekenden.
Gezien deze taakstelling is er geen aanleiding voor de BVD om te zien
in deze commissie een vertegenwoordiger te krijgen.

5« Bezoek Minister-President Soares

PBC maakt melding van de lichte commotie die woensdag ontstond even
voor de aankomst van de Portugese Minister-President Soares op Ypen-
burg. Deze was het gevolg van een via Buitenlandse Zaken binnengeko-
men melding omtrent de bezetting van de Portugese Ambassade in Brus-
sel. Dit bericht was aanleiding tot versterking van de beveiligings-
maatregelen t.a.v. de hoge bezoeker.
Nader is gebleken dat het bericht niet juist was. In feite had een
12-tal Portugese deserteurs zich vervoegd op de Ambassade van hun
land in Brussel met het verzoek om de Ambassadeur te mogen spreken.

- 2 -
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TVC zal bij BuZa/DKP informeren wat de oorzaak was van het valse
bericht*
PBC vernam gieteravond van de heer dat dit het gevolg zou zijn
geweest van een melding van een rijkswachter die 12 mannen had zien
binnengaan en die zich niet had vergewist van hun bedoelingen.

6. Personeelsformatie 1978

H.BVD vertelt enige bijzonderheden omtrent de personeelsformatie
1978, die drie man hoger uitkomt dan die van 1977»

7. Surinaams bezoek

H.BVD deelt mede dat de President van Suriname de heer Ferrier van
1 tot k juni een bezoek aan ons land zal brengen.

8* Ambassadeur Moskou .

H.BVD maakte dezer dagen kennis met onze ambassadeur in Moskou de
heer . Deze vroeg zich af of het mogelijk zou zijn bepaal-
de meldingen, niet van belang voor zijn departement, rechtstreeks
aan de Dienst te doen. H.BVD wil hierover bij gelegenheid eens met
de S.G. BuZa Mr. Schiff praten*

9. Bern-groep

De heer van de Zwitserse Dienst vroeg H.BVD wie de Dienst
zal vertegenwoordigen in een op 21 april a.s. in Bern te houden bij-
eenkomst alwaar gesproken zal worden over de vergroting van de samen-
werking van de Europese diensten op het terrein van de contra-spio-
nage. Deze werkgroep is een uitvloeisel van het besprokene op de in
Bern gehouden vergadering van de leden van de groep.

10» Bijzondere lasten

HK wijst erop dat het i.v.m. de komende Paasdagen nodig is dat de
gegevens voor de bijzondere lasten op k april bij K/D ter beschik-
king staan*
De hoofden van de direkties B en C dienen deze dus voorzien van het
fiat van de dienstleiding op 1 april gereed te hebben» H.BVD die in
de week voor Pasen met verlof is wil de overzichten van de bijzondere
lasten in de week van 12 t/m 15 april aan de betrokken ministers ter
tekening voorleggen*

11.3.1977



OCHTENDBESPREKING op dinsdag *\5 maart 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PHB - HC - HD - PHE - BTD - HK

Afwezig: PBO - TVC - HAZ

1. (zie ook Aurora 11.3.1977* punt 2)

Vrijdag 11.3-1977 vernamen wij dat bij de Ambassade in Londen
een schriftelijk verzoek had gedeponeerd om toelating tot Nederland
te verkrijgen voor een redelijke termijn*
Gisteren vernam H.BVD van Mr. dat Staatssecretaris Zeeval-
king besloten had een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3
maanden te verlenen.
Tijdens de vergadering telefoneert H.BVD hierover net Minister De
Qaay Fortman. Deze bleek van de beslissing van de Staatssecretaris
al op de hoogte*
De Minister maakte kenbaar samen met Minister Van der Stoel tegen de i
beslissing te zullen opponeren met de bedoeling een mededeling aan i

uit te stellen tot na de datum van 16 maart. Op deze datum zo
legde in zijn verzoek vast, moest hij het Home Office hebben l
geïnformeerd omtrent het land waarheen hij wilde vertrekken. •

2. Bijeenkomst Minister met CdK's '
11 ' ' ' ii

H.BVD wordt verwacht in de bijeenkomst van de Minister met de CdK's !
op 2*f.3*1977 te 14.00 uur. j
Hij vraagt de hoofden B, C en D hem gegevens voor deze bijeenkomst ;
ter beschikking te stellen en deze op uiterlijk 31 maart bij HK te
deponeren. ""*" j
Het gaat in het bijzonder om actuele gegevens op het gebied van het !
terrorisme en dat van actiegroepen van belang voor de openbare orde. !

3» Verbouwing souterrain

N.a.v. een notitie van H.FID doet H.BVD enige mededelingen omtrent de
plannen met betrekking tot verbouwing van het souterrain.
Er wordt naar gestreefd deze te doen plaatsvinden tussen medio mei
en medio september. Daarna zal een aanvang kunnen worden gemaakt met
de vernieuwing van de telefooncentrale welke van eind 1977 tot enige
maanden in 1978 zal plaatsvinden.
Of e.e.a. volgens de plannen kan verlopen hangt af van de Kijksge-
bouwendienst en van het Ministerie van Financiën.

k. KJA

H.BVD deelt mede dat het volgende is beslist omtrent het overnemen
van taken welke thans door KJA worden verricht.
De juridische adviseurstaken gaan over naar de medewerkers van het
Kabinet.
HK zal de Dienst vertegenwoordigen in de Bijzondere Commissie voor
het Personenverkeer. KA/C zal dit doen in de Subcommissie ad hoc en
eventueel in de andere commissies, waarin KJA zitting had.
Als voorzitter van de commissie van toezicht voor de EO examens wordt
KJA opgevolgd door Mr. . De heer wordt plv. voorzitter.
Mr. zal van de commissie deel gaan uitmaken, die dan verder
nog bestaat uit de heren en Mr. Capelle.
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5.

De heer : van vroeg H.BVD wanneer de gebruikelijke
bijeenkomst van medewerkers van zijn dienst en de onze kon plaats-
vinden ter bespreking van zaken van gemeenschappelijk belang. Afge-
sproken is dat de bijeenkomst, die 2 of 3 dagen zal duren, in sep-
tember of oktober a.s. zal worden gehouden. HC zal in overleg met
FHC een suggestie doen voor een program.

6. De -zaak

Dr.' , die het historische onderzoek in de -zaak doet
heeft Minister De Gaay Fortman gevraagd of de BVD mogelijk nog ge-
gevens van belang voor dit onderzoek bezit* De Minister heeft hem
gevraagd vast te leggen aan welk soort gegevens hij denkt. Het ligt *
in het voornemen van de Minister samen met H.BVD een gesprek met
Dr. te hebben. HK zal KD vragen eens te bezien of wij i
mogelijk gegevens van belang voor het onderzoek hebben. j



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1& maart 1977

Aanwezig: H.BVD - EBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - H.TD - HK - HAZ

Afwezig : PH.BVD : •

1. CPN en

HB deelt mede dat de CPN een campagne gaat opzetten om in binnen- en buitenland
grotere belangstelling te wekken voor de zaak .

H.BVD vraagt HB een nota ter informatie van de regering op te stellen.

2. Arabisch terrorisme ,

RC deelt mede dat na het congres van de PLO een nieuwe stroom van berichten is
ontstaan betreffende mogelijke terreuracties. Deze concentreren zich rondom de
persoon van . Als doelen worden de havens van Rotterdam en Athene ge-
noemd*

3. Politie Rotterdam

HD vestigt de aandacht op een recent rapport van BOP waarin melding wordt ge-
maakt van een ernstige controverse tussen de ICI en de Rotterdamse politie*

4. NATO

PBC én HB waren deze week aanwezig bij een vergadering van de NATO-werkgroep
in Brussel» PBC signaleert een terughoudendheid aan Franse en Italiaanse zijde
om gegevens uit te wisselen over de nationale communistische partijen*

•,— Rij acht niet uitgesloten dat een zekere vrees voor linkse coalities in beide
. landen daarbij een rol speelt»

Voorts vestigt hij de aandacht op de naar aanleiding van het subvereion rapport
opgekomen belangstelling voor de eivil emergency planning. PBC kreeg de indruk
dat het NATO Security bureau wel eens voor de dag kan komen met een plan om de
maatregelen genomen om in buitengewone situaties personen die een gevaar kunnen
vormen voor de openbare orde te elimineren, te coördineren* \

• ' • • • •.

5* Terrorisme bestrijding

TVC zegt dat de op donderdag 17 maart gehouden bijeenkomst met de Rijkepolitie-
officieren, die hulp zullen verlenen aan de districtscommandanten ingeval van
een terreuractie goed is verlopen. Onze liaison-officieren waren daarbij aan-
wezig.

• ' 6* — o . . ' " ' • ' ' • : ' • - - . ' • ' - : ' . • : ' - .
H.BVD zegt dat de Ministerraad zich heden met de kwestie van de toelating van

zal bezighouden. Het kan ook zijn dat dit JP» "en petit comité" b.v. in de
MICIV, zal geschieden. Minister-Président Den Uyl liet gisteren weten gaarne het
dossier ter inzage te krijgen. Mr., heeft om hem te informeren een
notitie opgesteld waarin ook de BVD-gegevéns zijn verwerkt. Hij verkreeg hierto<
het fiat van H.BVD.

- ?. Antillen
H.BVD deelt mede dat de heer van EO dhr. die aan het eind

in van dit jaar naar Nederland terugkeert.zal opvolgen^, de functie van mentor van
Ac. VMA . -.__' • '



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 maart 1977

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

Afwezig : PH.BVD

1» Onrust onder Turken

H.B signaleert dat er een zekere onrust onder de Turkse gastarbeiders te
constateren valt. Er is een vrij grote vergaderactiviteit van de MHP, o.m.
in Deventer en in Tilburg. In Kampen hebben zich vechtpartijen voorgedaan
rondom een trefcentrum van Turken.

2, Zuid Holukkera

H.C vertelt enige bijzonderheden omtrent de overval die een zeven-tal
Zuid Molukkere zaterdagmorgen in alle vroegte pleegde op een Surinaams ont-
moetingscentrum aan de Herengracht in Amsterdam* De betrokkenen waren van
vuurwapens voorzien. Naar het schijnt heeft het geheel een criminele achter-
grond. De Zuidmolukse overvallers waren afkomstig uit Vaassen.
Nagegaan wordt of zij ook betrokken zijn of zijn geweest bij Zuidmolukse
politieke activiteiten. De aangehouden Zuid Molukkers verblijven thans in het
hoofdbureau in Amsterdam. Van Zuidmolukse zijde zijn bedreigingen geuit, het-
geen de Amsterdamse politie ertoe heeft gebracht het hoofdbureau van barrica-
des te voorzien.

3» Bespreking met 0.0. en V..

HK deelt mede dat de gebruikelijke min of meer periodieke bespreking met de
DG O.O. en V. op 25 maart a.s» zal plaatsvinden. Van 0.0. en V.-zijde is
medegedeeld dat men wil spreken over de procedure te volgen i.v.m» art. 2*t
BBBQ en 57 OWN en over de vraag of het wenselijk is tot de kleine evaluatie-
groep een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken toe te laten*
TVC zegt vernomen te hebben dat de staf O.O. en V. zou worden uitgebreid met
een inlichtingengroep, die o.m. inlichtingen over de economische toestand zou
gaan inwinnen. Er was sprake van een groep van 8 tot 18 man. Men zou ook
contact gaan onderhouden met beveiligde bedrijven.

**• _Pa_npraffla

HK vraagt de bijdragen van het Panorama ca, 14 dagen na 1 april bij hem te
willen inzenden. Hij vraagt de betrokken leidingen er zelf aandacht aan te
willen geven en de bijdragen zo kort mogelijk te houden.

5* Kamerovertredingen

H.BVD constateert met vreugde dat het aantal kamerovertredingen in
februari 1977 slechts 11 bedraagt, hetgeen een vermindering van ca. 50$ met
de maand januari betekent*

6. Begroting 1978

H,BVD deelt mede dat hij zich met het voorstel van FID betreffende de begro-
ting 19?8 accoord heeft verklaard. Het voorstel zal dezer dagen aan het
departement worden gezonden.
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7» S.G. Binnenlandse Zaken

H.BVD heeft hedenmorgen zijn gebruikelijke maandelijkse bespreking met
Mr. P. van Dijke. Hij vraagt eventuele punten voor de bespreking aan hem voor
te leggen.

8.

H.BVD deelt omtrent de stand van zaken het volgende mede.

- vrijdag 18 maart is volgens een onrechtstreekse informatie de zaak in de
ministerraad besproken* Men zou daar tot het besluit zijn gekomen dat de
staatssecretaris Zeevalking zelf terzake een beslissing moet nemen.
Minister v.d. Stoel, die het voornemen zou hebben tegen een eventuele
toelating van te blijven opponeren, heeft via de S.G. Mr; Schiff aan
H.BVD gevraagd of t.a.v. bepaalde publieke uitspraken van een nadere
toelichting omtrent de bron kan worden gegeven.

- Uit een telex van onze ambassadeur in Londen is.gebleken dat een
mededeling is gedaan op 16 maart jl.. Aangenomen kan worden dat hem iets
gezegd is in de zin van "Er is nog geen beslissing genomen, maar het uit-
zicht is niet rooskleurig."
Vij weten echter niet welke instructie de ambassadeur precies heeft ge-
kregen.

- Via is aan gevraagd of daar iets nader bekend is omtrent de
datum, waarop zijn bestemming moet mededelen, hoe het staat met het
Lagerhuisdebat,'dat vóór zijn uitzetting zou plaatsvinden en of er voor

nu nóg beroepsmogelijkheden openstaan.

22 maart 1977.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 maart 1977

Aanwezig: H.BVD - PBC - TVC - HB - HC - HD - PHE - H.TD - HAZ - HK

Afwezig : PH.BVD

1* Zuidmolukkers

HC deelt mede, dat nog geen personalia bekend zijn van de Zuidmolukkers
die gearresteerd werden i.v.ra. de overval op een Surinaams trefcentrum
in Arasterdam op zaterdag 19 naart jl..
TVC deelt mede, dat Mr. Gonsalves en hij gisteren in een vergadering van
de Adviescommissie hun verbazing hebben uitgesproken over het uitblijven
van informatie betreffende de deelnemers aan de overval van de kant van
de Amsterdamse politie.

2» Vaste Commissie

HK had gisteren een gesprek met Mr. , de griffier van de Vaste
Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over het verslag
dat deze doende is op te stellen.

3. Alarmo e f eni n g

TVC deelt mede dat afgelopen woensdag 19*00 uur een geslaagde alarm-
oefening plaatsvond, waarbij TD en CTO waren betrokken. Het bleek dat
men k5 minuten na het geven van het alarm gereed stond om uit te rukken*

4, Bijeenkomst CdK's

H.BVD was gisteren aanwezig in de bijeenkomst van de Minister met de
CdK's. Hij verschafte voor dezen van belang zijnde informatie, waarbij
bijzondere aandacht werd geschonken aan terreurzaken.
De Minister verzocht H.BVD de burgemeester van Almelo onze notitie be-
treffende de demonstratie contra het ultra-centrifuge project, die op
1 april a.s. wordt gehouden, toe te zenden*
H.BVD wil bij gelegenheid nader overleg plegen omtrent de implicaties
van het toezenden van rapporten aan de burgemeesters.

5» TREVI - bureau de liaison

Op 22 maart jl, vond een bespreking plaats van H.BVD met HTD, TVC en
H.KEB over de zaken die via het bureau de liaison moeten worden geleid.
Men kwam tot een negatieve vaststelling, nl. geen aangelegenheden die in
het kader van het Megaton en Kilowatt-circuit worden behandeld, dus de
daarin niet naar voren komende terreurzaken, die geheimhouding behoeven
en die van een urgent karakter zijn.
Op 31 maart a.s. zal dit standpunt worden vertolkt in de bijeenkomst van
de hoofden van de liaisonbureaus. Nederland is daar vertegenwoordigd door
H.KEB en de heer van de CRI .

28.3.1977 '''



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 29 maart 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - FBC - HB - HC - PHE - H.TD - HAZ - HK

Afwezig : HD

'l« Burgemeesterskring (Z.W. Noord-Holland)

HK kreeg het verzoek van de burgemeester van Uithoorn de heer
Van Brautigam met wie hij eind december 1976 een gesprek had om voor
de burgemeesterskring waartoe deze behoort een inleiding te houden
over de taak en functie van de BVD.
Tot de betreffende kring behoren o.m. de gemeenten Haarlemmermeer,
Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Amstelveen en Ouder-Amstel.
HK naakte een afspraak voor 11 mei a.s..

2. IDB

Tijdens het gesprek dat H.BVD en PH.BVD hadden met de heren
en van de IDB kwam naar voren dat men gaarne t.a.t. met ons
van gedachten wil wisselen over de relatie tussen SBP en de bewer-
kingsgroep van de IDB.
De heer vroeg of het ons mogelijk ia een opsomming te geven
van de onderwerpen die in het WKC-overzicht onze directe belangstel-
ling hebben. Men wil dit gaarne weten omdat de IDB het voornemen
heeft daarover van dag tot dag basisinformatie te gaan geven. PBO zal
dit ter hand nemen en een notitie voor de IDB opstellen.

3. Veiligheidsdienst Koninklijk Huis

H.BVD ontving voor een kennismakingsbezoek de Kolonel ,
hoofd van de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis.
Deze bracht daarbij een verzoek om hulp inzake een audio-screening
naar voren. H.BVD zal de heer erop wijzen dat daarvoor
BuZa de aangewezen instantie is.
H.TD zal de betreffende groep van BuZa informeren.

k. Gesprek met OO&V

H.BVD en HK hadden op 28 maart jl. het gebruikelijke gesprek met
OO&V (de heren , en ). Ter sprake kwamen:
- de organisatie van OO&V
- de kleine evaluatiegroep (opnemen ad hoc van een vertegenwoordiger
van BuZa daarin)

- de procedure inzake de internering
- het bureau de liaison en het TREVI-netwerk
- de ID-toelage
Verwezen wordt naar de notitie die HK van het gesprek maakte.
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Er zijn geen verdere ontwikkelingen in de zaak . j
H.BVD heeft Mr. Schift de gevraagde uitspraken van inzake de
KOB verschaft. }
De beslissing van de Amerikaanse Justitie dat in dat land niet '
vervolg! zal worden zal door de Engelse Home öecretary niet met vreugde
zijn ontvangen. •
Ons is nog niet bekend welke beslissing staatssecretaris Zeevalking
uiteindelijk heeft genomen en of al een reactie in verband daar- }
mede op zijn verzoek om een tijdelijke toelating tot Nederland heeft
gekregen.

39.3..1977


