
AUROSA=•=====

OCHTSNDB£S?P.EKI!IG op dinsdag ;+ oktober 1977

Aanwezig: H.BVD - PBC - KB - HE - HK

Afwezig : PH.BVD - TVC - HC - HD - HTD - BAZ

1. Rote Armee Fraktion

HB deelt mede dat hedenmorgen een bespreking plaats vindt van de
Minister van Justitie a.i. Xr. De Gaay Fortman, de DG's van Politie
en van OO&V en de PG Den Haag over de afbouw van de stafgroep die
zich bezig hield aet de RAF-zcak na de incidenten in Den Haag en
Utrecht.
Er vindt vandaag eveneens een bespreking plaats o.l.v. Mr* Gonsalves-
van de Adviesgroep eet de bedoeling om de de laatste tijd verkregen
informatie omtrent de PAF te evalueren. Van onze kant zullen FHB
en BFA bij de bespreking aanwezig zijn.
In een gesprek dat H.BVD gisteren had met de PQ Van der Feltz heeft
H.BVD aangedrongen op het in acht nemen van discretie t.a.v. bepaalde
acties van de Dienst door do leden van de stafgroep, die over enige
tijd (mogelijk 1*f dagen) zal worden ontbonden.

2. Proces tegen Folkerts

HB deelt mede dat het proces tegen Knut Folkerts eind november 1977
voor de Rechtbank Utrecht zal plaatsvinden. Bij een gesprek hierover
heeft Mevrouw (Voorlichting Justitie) de vraag gesteld of de
BVD niet doet worden betrokken bij de beveiliging van het proces.
H.3VD vraagt KB Mevrouw mede te delen dat wij een eventueel
verzoek van de verantwoordelijke voor de beveiliging voor advies en
voor eventueel audio-surveillance afwachten*

3* Samenwerking BVD, CRI, LBT

H.BVD nam gisteren deel aan «en gesprek o.l.v. de SG Justitie Mr.
Mulder samen met de DG's OO&V en Politie en de PG Van der Feltz.
Gesproken werd over de situatie van het LBT. Voorts over de vorgro-'
ting van de samenwerking van de CRI, BVD en LBT. H.BVD deed de sugges
tic een hoge autoriteit te belasten met het toezicht op de coördina-
tie en samenwerking van de vermelde instanties. Het gesprek heeft
nog niet tot een besluit geleid.
Afgesproken is dat de DG1s van Politie, van OO&V en H.BVD het ge-
sprek zullen voortzetten voor het doen van een aanbeveling.

H.BVD acht dat het bezoek van Hoofd afgelopen vrijdag
succesvol is verlopen. Hij zegt hiervoor dank aan allen die met het
bezoek te maken hadden.

5» Perscontacten

HK had 28 september 1977 telefonisch contact met van
het «Parool* Deze wilde enige achtergrondinformatie hebben over de
samenwerking tussen de inlichtingendiensten in Nederland n.a.v» een
uitlating van do Voorzitter van de Nederlandse Politie Bond ' "

dat deze naast en door elkaar heen werken.

4.10.1977



AURORA

op vrijdag 7 oktober 197?

Aanwezig: H. BVD - PEC - H& - HC - HD - KE - HTD - HAZ - HK

Afwezig : PH.BVD - TVC

1. Duits Consulaat

HB deelt mede dab op aanbeveling van Kr. Gonsalves i. v. m. de schiet-
partij die plaats vond op het Duitse Consulaat in Rotterdam overge-
gaan zal worden tot de arrestatie van *
HK maakt melding van een telefoongesprek dat hij gisteren had met

van bet Algemeen Dagblad i. v. m. een telefonische
melding bij het Algemeen Dagblad op 28.9.1977 van het Revolutionaire
Steunfront dat men het Duitse Consulaat onder handen zou gaan nemen.

2. Zuidmolukkers

HC deelt mede dat uit Tiel door de LTB is gehoord.
Hij heeft ontkend enig voornemen tot een gewelddadige actie te hebben
gehad.
HC maakt melding van enige beweging bij de Districtscommandanten
Assen ( ) en Groningen ( ) betreffende de relatie van de
Rijkspolitie met de BVD. Laatstgenoemde heeft aan een medewerker van
CF kenbaar gemaakt dat hij wel wilde weten over welke informanten de
BVD in de Zuidaolukse zaak in zijn district beschikt. De heer
wil over het beleid t. a. v. de Suidmolukkers een gesprek met TVC heb-
ben.
H. BVD zal aan de zaak aandacht geven.

3. Bern-groep

HC nam dezer dagen deel aan een bespreking in Brussel van de Werk-
groep Samenwerking contra-spionage van de Bern-groep. Er zal een
rapport worden voorgelegd voor de bijeenkomst van de Hoofden der
Diensten op 18 november a. s. waarin aanbevelingen terzake van uit-
wisseling van gegevens op het terrein van de contra-spionage worden
gedaan .

k. E-XIII

HE deelt mede dat de heer van E-XIII tijdens de dienst-
verrichting een oiageval is overkomen. Hij is in een hotel van de traj
gevallen en heeft daarbij enige fracturen opgelopen en ligt thans in
een ziekenhuis in Delft. (

5. CV.IH

Tijdens de gisteren gehouden bijeenkomst van het CVIN heeft de ver-
tegenwoordiger van Buitenlandse Zaken ( ) gevraagd of wij moge-
lijk Nederlandse groepen kennen van wie verwacht kan worden dat zij
rondom de thans in Belgrado plaatvindende conferentie demonstratieve
activiteiten zullen ontplooien.
HB zal dit nagaan*

6. Panorama

HK herinnert aan het Panorama. Hij zal gaarne de bijdragen van de
Dienstonderdelen uiterlijk 19 oktober a. s. ontvangen.

7.10.1977



AURORA

oKIIJG op _cU£; -^_dn t- ri^s^bcber ...'J.9V.7

Aanwezig: H.BVD - PHB - IIC - HD • IJS - HAZ - EK

Afwezig : FH.BVD - P3C - TVC - BTD

1. Terrorisme

2.

Kimt Folkerts blijft zwijgzaam bij do verhoren die hij ondergaat.
Door confrontatie? as geb3.cken dat hij ook betrokken is geveest
bij een roofoverval juli ju. in Frankfurt. Dit is vastgesteld aan
de hand van het wapen dat hij in zijn bezit had. Hij heeft oei: e*»n
aandeel gshud in een overvol op een bank iu Essen. Voorts ^Ls vast-
gesteld dat hij betrokken is geweest bij de aanslagen op Ponto en
op Schleyer.

Bij do arrestatie van in RottArdara zijn in een
onder sijn beheer staande garage wapens en gestolen politie-uni-
formen aangetroffen. Hat onderzoek tegen hem en dr S. o eveneerc aan-
gehouden msdowerkcrs wordt voortgezet. De politie wil trachten aan
te tonen dat betrokken ia geveest bij ds bomleggingen
geruime tijd terug tegen enige industriëlen.

• *••

Gisteren is gebleken dai; er in Rotterdam ook schoten zijn afgevuur
op het AmerikaansR Conculaat. De politie is nog niet op het spoor
gekomen van de daders van de aanslag op het Duitse Consulaat, die
mogelijk ook het Amerikaanse Consulaat onder vuur hebben genomen.

HK vestigt de aandacht op bet bezoek van een -medewerker die
13 oktober as. een inleiding komt houden over Soviot Döoinforrcnticn.
Hij verzoekt aan KEB mededeling te doei vau de medewerkers die bij
deze lezing aanwezig zullen zijn*

11.10.1977



AURORA

OCHTENDBESPKSKIKG 09 vrijdag 1*t. oktober 1977

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

Afwezig : HE

1.

Gesproken wordt over het bezoek van twee medewerkers van maandag
17 oktober a*s.. KEB zal daarvoor een summier programma opstellen.

2. „̂ .̂̂
HC en HD geven enige toelichting omtrent de sollicitatie van de heer
naar een functie bij de Directie Culturele Samenwerking van BuZa. Via de
BVA-BuZa werd gisteren enige informatie over de heer verstrekt.

3. Technische samenwerking

H.TD vertoefde dezer dagen in Rome alwaar hij deelnam aan een bespreking van
de veiligheidsdiensten die verbindingsapparatuur van Philips hebben becteld.
De verwachting beetaat dat de levering daarvan in 1978 zal plaatsvinden en
de inbedrijfstelling in 1979.

k» Perscontacten

HK had gisteren een gesprek met de journalist van Aecent in
verband met een artikel dat dit weekblad componeert over de terreurbestrij-
ding. Hij verschafte enige aehtergrondskennis o.m. over de taken van BVD,
CRI en LBT.

5. NATO-werkgroep
PBC en HB waren aanwezig op een bijeenkomst van de NATO-werkgroep. Gespreks-
thema was het halfjaarlijkse Review. Er werd ook van gedachten gewisseld
over het Eurocommunisrae.

6. PG-ve r gad e ring

De eerstvolgende PG-vergadering waaraan H.BVD zal deelnemen vindt plaats op
donderdag 20 oktober a.s.. HK verzoekt de bijdragen van B en C daarvoor
uiterlijk 18 oktober te mogen ontvangen.

7.
PH.BVD vortelt enige bijzonderheden omtrent het bezoek dat hij eernen met
TVC aan bracht. Een inzicht werd verkregen in de visie betreffende
het M.O. en de situatie in Oostelijk Afrika.

8.
Voortis werd van gedachten gewisseld over het Arabisch terrorisme en over de
verwachting t.a.v. terreuracties in de nabije toekomst. Het gevoelen be-
staat dat deze voor de Geneefse conferentie niet van de zijde van de aan de
PLO verbonden organisaties te verwachten zijn.

- 2 -
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9. Genootschap van hoofdredacteuren

H.BVD hield 11 oktober jl. een inleiding tijdens een lunchbi;* eenkomst van hei
genootschap van hoofdredacteuren. Van de ca. 5̂ leden waren er 20 aanwezig.
Het korte verslag dat KK van de bijeenkorsst maakte zal aan de hoof en mn de
dienstonderdelen ter kennisneming worden gezonden.

10. Terreur

Decente ervaringen in onze contaeten met Justitie en Politie zijn voor H.BVD
aanleiding om in klein verband een gesprek te voeren over:
a. onse bemoeienis ziet het tsrroriüKie o.m. de vraag hoever wij oet het ver-

krijgen van inlichtingen moeten gaan, i.h.b. ten dienste van de opsporing
van strafbare feiten;

b. hoe wij ons dienen op te stellen t.a.v. de bescherming van de bronnen
waaruit wij putten om gegevens ter voorkoming van terroristische activi-
teiten te verkrijgen.

Aan een gesprek hierover zullen naast H.BVD en PH.BVD deelnemen TVC, HK, HB,
PHB, HC en PHC. HC deelt mede dat hij vanwege -verlof aan het gesprek dat op
20 oktober te 15»°° uur zal plaatevinden niet kan deelnemen»

11. CYIK

H.BVD nam 12 oktober jl. .'-s-raorgens deel aan een bespreking eamen met de
hoofden van de militaire diensten met admiraal (klein CVIN) over
het niet als vertrouwensfuncties aanmerken van functies die alleen vanwege
het daarin omgaan van politiek vertrouwelijke zaken tot nu toe ais zodanig
werden aangemerkt.

12» Kamerovertredingen

Aandacht wordt gegeven aan do overzichten van augustue en september 1977*
E.BVD zegt dat voortgegaan moet worden met pogingen om het aantal overtre-
dingen terug te dringen.

17.10.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 18 oktober 1977

Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB - PHC - KD - PHE - HK

Afwezig : H.BVD - PBC - H.TD - HAZ

HB deelt mede dat de rechter-commissaris de inbewaringstelling van
en zijn drie bondgenoten heeft verlengd. Vrijdag a.s. zal de

Rechtbank in raadkamer beslissen over de gevangenhouding die dan voor een
termijn van 30 dagen zal kunnen plaatsvinden*

2.

PEC deelt mede dat onlangs in Algerije is geweest, alwaar hij contact
heeft gehad met revolutionaire figuren uit de derde wereld.

is voornemens zich nu in Amsterdam te vestigen en is op zoek naar een
huis e

3-
PHC deelt mede dat het bezoek van de twee medewerkers van die
over terrorisme kwamen praten goed is verlopen,, Er was een nuttige uit-
wisseling over het Arabisch terrorisme en het functioneren van Irakeee
ambassades.

*f. Terrorisme
Terwijl gesproken wordt over de actie van de Bundesgrenzschutz in
Mogadisjoe in Somalië ter bevrijding van de gegijzelden in de Lufthansa
Boeing 737 "Landshut" wordt de mededeling ontvangen dat Baader en Enslin
in de gevangenis zelfmoord hebben gepleegd.

18.10.1977



AÜF.OSA

op vri.jjgg 2^1 oktoVer 197?

Aanwezig: H. BVD - PH.BVD - PBC - KB - PHC - HD - PH2 - IIAZ - KK

Afwezig : TVC - IITD

'J- CPN

HB deelt mede dat op 22 en 2J oktober een zitting van het pai'tijbe-
ctuur van de CTK plaatsvindt. Daarin sal aan de orde kernen t-er: r.tr.0-
randum, waarin een opsomming vordt gegeven van de tekortkomingen en
onjuiste handelswijzen van Paul de Groot. De ere-voorzitter is op
dit moment in de Sovjet-Unie.

2. Rote Armee Fraktion

Zondag vindt in de Brakke Grond in Amsterdam een bijeenkomst plaats
i. v. ra. de zelfmoord van de voorr.rjist Cautie figuren rnn do RAF .ra-, hot
begin van c'cze woei:. In verbend d?.araede zal eon "Duitse £iivccrc.t,
een medewerker van , die bevriend is roet naar
Nederland komen. Er bestaan aan Justitie zijde plannen cm deze advo-
caat aan te houden.

Hedenmorgen dient voor het Ambtenarengerecht in Amsterdam de za»xk
van een politiemedewerker die bezwaren heeft aange-
tekend tegen haar overplaatsing naar de Farkeerpoiitie. Zij wac
werkzaam bij H.I.P. van de Centrale Recherche.
Zij staat in relatie met de in Amsterdam woonachtige
wiens naam genoemd is in verband met het hebben van contacten met
de RAF. De Volkskrant maakt gewag van deze zaak.

5. Arabisch Terrorisme

Er hebben ons enige berichten bereikt omtrent- de kapers van het
Lufthansa vliegtuig "Landshut". Volgens een. mededeling van vare-
het vier personen, voorzien van vervalste perzische paspoorten, ïïofc
BfV was tot nu toe zeer terughoudend in het doen van mededelingen
omtrent de kapers.
Zowel van als van zijn berichten ontvangen waarin
de verwachtig wordt uitgesproken dat groepen Paleptijnen die het
niet eens sijn met de koers van de PLO doende zijn om acties voor te
bereiden» sou r.ich thans in Noord-A frika ophouden om
hierover gesprekken te voeren met terroristen uit verschillende lan-
den.

ir. in het bezit gesteld van een beschikking van Staats
secretaris Zeevalking, waarin zijn verzoek oc hem een verblijfsver
gunning voor een jaar toe te staan wordt afgeweken cndcr verwijz-i^ï
naar het feit dat hij onlangs uit Frankrijk werd uitgewezen.
Hij heeft v;ei toestemming gekregen neg ,!rie *na".ncïen iu O;;u land te
vertoeven* Maakt hij geen gebruik van de hem openstaande beroeps- .
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5. Contact CHI-VilO (Verbond '.fon N c--l c-r land E e Ör.Ucrno:?.ers)

6.

De heer van D was op 20 oktober aanwezig bij een
war.ro p vertegenwoordigers van de CI5I en VKO aanwesis waren. Gec;: ro-
ken vore! over c!e c^oGvens aar.£etror*en in tic ^vrrr^s vrn

en over tckcniu^e;: vaïi '.voi-.5.;'i5aii en i.ar.e:i r s.*: pcrroucii l;c.".;c:*i.i
de tot verschillende bedrijven. Cvereence3tor.cn is dat volgende vv^olt
een bespreking zal plaatsvinden net de beveiligingsinspecteurs vnn
15 bedrijven, vaar ie. verdere gegevens cullcri v: o r d e n tor beschikking
gesteld met de bedoeling dat een aantal con'-rete vragen Y:orden ge-
oteld aan ca. 50 directeuren en andere medewerkers vr,n de-/.e bedrij-
ven wier namen bij werden aangetroffen. Op deze wij EO
wil de CHI vaststellen of zij iets hebben gemerkt van mogelijke ge-
welddaden (bomleggingen, e.d.).

PH-BVD kondigt aan dat van 31 oktober tot 2 november in Nederland aal
vertoeven het onlangs benoer.de nieuwe Hoofd van de Bcnelux-desk vsx.

, . Ilcidcr zr.c.1 v;ordsn r.;fcdloi;edccld wanneer hij *.«,.
bezoek aan de Dienst za.1

7- ASTA

H. BVD nam 18 oktober jl. deel aan een bijeenkomst van de ASTA. Er
'.varen geen bijzonderheden. H. BVD heeft do aandacht gevestigd op de
wenselijkheid de security t. a. v. BVD-bronnen en gegevens tijdens een
terreuractie te vergroten. Bij de jongste ei Jzelin6EaC'!;ies in De
Punt en Boven&ciilde is onvoldoende security terzake betracht. Mr.

heeft gevraagd concrete voorstellen te doen. TVC zal v/orJon
gevraagd hierover zijn gedachten te laten gaan.

8. Bijzondere Lasten

H. BVD verkreeg de handtekening van Minister de Gaay Fortman (Binnen-
landse Zaken en Justitie a. i.) en van Minister-President Den Uyl op
de bijzondere lasten voor de komende periode. Vandaag bezoekt hij de
Minister van Verkeer en Waterstaat, Drs. Weeterterp.

9» PG-Vergadering

Tijdens de 20 oktober jl. gehouden PG~vergadcrir.£ alwsar de PG De a •
Haag Mr. Van der Feltz niet aanwezig wac werd gesproken over de
evaluatie van de gijzelingsactic£ in De P uut e;i EGVorió"..ilc:e. H. DVD
heeft op do gebruikelijke wijze de informatie verschaft die van de
EVD wordt verwacht. In het bijzonder heeft hij nadere c°GeYt':'G ter
beschikking gesteld omtrent het Rood Verzetsfront.

10. BVr-bemoeïenis met terreur (zie ook Aurora 1*f oktober 1977) -

H.BVD deelt mede dat op 20 oktober jl. het aangckoi^lib'de gesprok
plaatsvond over onze bemoeienis met de terreur. Hieraan werd deelge
nomen door K. BVD, PK. BVD, TVC, HK, HB en HIC. Twee punter, stonden
ter discussie:'



Onze bemoeï-ïni.:» r.ct hot tprrorismc o. n. dp vraaj hoever wij net
het verkrijger, van inlichtingen moc-cen gann in het bijsonder ten
.liencte v.-.r± vic ypsi-orir-g vrs;: cbrrfoire feiten.

De conclurie van r!o bespreking wac dat wij ons terecht
ü-ric-:: •:.; 4:rrü;r:t?llC.iv: *•-"" «o î.i.ct ir: het fB v: ..i ',;•/?
bezighouden ven het verhoren van inlichtingen omtrent de
groeperingen tfie thans onze aandacht hebben. Ais sodr.);iöc
rrccperiK^cn verrel<H TT. BV? de Zuir'ncliikkert;, de ?:*?u?s-
tijnrse Groeperingen en het I>ood Versetafront. V/ij door.

dit vanwege hun politieke gemotiveerdheid vanwaaruit ge-
varen dreigen voor onze dea;ocre.iiGch2 rechtsorde, echter
komen hierbij ook aspecten van IT.O gelijke schade voor de
veiligheid en andere gewichtige belangen van de staat aar.
de orde. Wanneer een terroristische actie plaatsvindt gs.a:,
de Dienst voort met vanuit het geobserveerde gebied in-
lichtingen ter beschikking ta atellcn, die dan vanzelf-
sprekend mede kunnen dienen tot de oplossing van de ont-
stane conflictsituatie en tot do opsporing van het rtraf-

-
r?

te verkrijgen. V/ij moeten er echter wel voor
waken direct bij opsporingsacties betrokken te worden.

b. Hoe wij ons dienen op te stellen t. a. v. de bescherming van de
bronnen waaruit wij putten om gegevens ter voorkoming van terro-
ristische activiteiten te verkrijgen.

Dit zal in de concrete situatie moeten warden bepaald met
inachtneming van het vermelde ir. art. 1.̂  van het KE ven
1972. Wanneer er aanleiding wordt gevonden om politie
of juütitie-autoritoiten - veelal i. v. n. de evaluatie
van de gögcveuc - te informeren ontrent de identiteit van
bronnen dan kan dit alleen geschieden wanneer aij sich
verplichten tot de geheimhouding die aan de Dienst volgen:
het KB aan het Hoofd van de Dienst is opgelegd, wanneer
er voldoende waarborgen blijven bestaan voor de veilig-
heid van deze bronnen, in het KB aangeduid alü personen
vnn vier diensten bij het inwinnen van de gegsvcns eo-
bruik wordt gemaakt.

11. Werving

Gediscussieerd wcrdt over de vraag in welke bl^rfen de open adverten-
tie vo^r ''c verving van EVD-me^ewerVers het ^or:te knr. cerchi.eder.

12. Telaac-aachtJEiiig .

Iï. BVD vernam van Admiraal dat de nieuwe machtiging vpor het
nedeschrijven vp.n tclexvcrbindin^er. rog bij :le "rnictsr-Frecidcr.t tt:
tekening ligt. Het iü niet aekcr of tio Kiniütor-Frccidcnt -?c.r.i-o:-ÜM-
?,ijn hanitckcnirig sal ylr: ritsen voor liet nifuvrt hr'üiüci; n^a ilc 'ïcv-lr^.:
verschijnt. Minister De Gaay Fortman die mede zou moeten ondertekenc:
maakt hier verder geen punt" van.

i i



AURORA

OCETSNDEESPREKIHG op dinsdag 25 oktober 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.EVD - FEC - TVC - EB - PHC - HD - HE - HAZ - HK

Afwezig : HTD

1. Rote Armee Fraktion (zie ook Aurora 21.10.1977» punt 2)

HB deolt mede dat door een samenval van momenten de Duitse advocaat
, de medewerker van ,die afgelopen zaterdag

de "bijeenkomst in de Brakke Grond bijwoonde, later in Utrecht is
aangehouden. Men heeft hem onmiddellijk nadat bij Justitie bleek dat
men dit niet gewenst achtte, weer op vrije vceten gesteld.

„-- Er staan nog geen gegevens ter beschikking omtrent de daders van de
brandstichting bij Cptilon in het afgelopen weekend in Winschoten.
Door een pamflet en kalken op de muren werd deze brand geclained
door de beweging van de 18e oktober. Wij weten op dit moment nog
niet .wie daar achter schuilgaan. Het Rood Verzetsfront heeft tegen-
over de pers ontkend iets met de brand uitstaande te hebben.
HK werd over deze zaak gisteravond gebeld door de journalisten

(chef nieuwsdienst Algemeen Dagblad) en (chef nieuws-
dienst Haarlems Dagblad).

2. Identiteit kaper

Hoewel ons nog geen gegevens ter beschikking staan over de identiteit
van de kapers van het Lufthansa vliegtuig dat door de Bundesgrenz-
schutz in Mogadisjoe werd ontzet, is ons wel medegedeeld door
dat een van de kapers in het bezit was van een Nederlands paspoort
ten name van .
HD deelt mede dat van de zijde van Lamid is gevraagd of wij de Neder-
landse militair die in het Lufthansa vliegtuig zat nog om inlichtin-

f S*n gaan verzoeken.
Na overleg tussen B en C zal hierover contact worden opgenomen met de
CRI en zonodig met de betreffende Duitse instanties.

*•""

3» Arabisch terrorisme

PHC doet mededeling omtrent een gecombineerde activiteit van onze
Dienst en de politie in Amsterdam en Rotterdam terzake van het ver-
blijf van een man in het bezit van een Spaans paspoort, die contact
heeft met een PFLP-groep in Parijs.
De indruk bestaat dat dese "Spanjaard" in Nederland vertoeft om een
bepaalde actie voor te bereiden. Over deze zaak is overleg gepleegd
in Aasterdam. Hierbij waren betrokken de hoofdofficieren Mr. .

, Mr. Gonsalves, vertegenwoordigers van CRI en LBT en de
'' heer .

Het voornemen bestaat tot aanhouding van de Spanjaard over te gaan.
Het is nog niet duidelijk of er enige relatie bestaat tussen dese
zaak en de aanwezigheid in Nederland van enige personen die in het
bezit zijn van 6-cijferige Iraanse paspoorten waarvan moet worden
aangenomen dat het valse paspoorten zijn.

- 2 -
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k. E-XIII

HE deelt mede dat de E-XIII medewerker op eigen ver-
zoek en risico het ziekenhuis in Delft heeft verlaten en thans
thuis vertoeft.
Onze RGD-arts is op de zaak attent gemaakt, mede vanwege het feit
dat de betrokkene tijdene de uitoefening van zijn functie een onge-
val heeft gekregen.

5- CPN

BB deelt mede dat tijdene de gedurende het weekend gehouden PB-
zitting gesproken is over een mogelijk royement van Paul de Groot.
Een beslissing daaromtrent ie verschoven naar het Partijcongres dat
van 20 tot 22 januari 1978 wordt gehouden. Aan De Groot is een brief
geschreven waarin hem wordt aangeraden zich te onthouden van verdere
kwalijke activiteiten. Er gaat een CFN-delegatie naar de SU voor de
viering van de oktober-revolutie bestaande uit de heren Hoekstra en
Kleuver.

6* Haaf*sche Courant

EK had 24.10.1977 een gesprek met de heren en van de
Haagsche Courant over het contact met dit blad. Hij maakte hierover
een korte notitie.

7. CF
~̂ • (
H.BVD deelt mede dat de heer heeft verzocht ontheven te worde:
van zijn functie van hoofd van de afdeling CF. De dienstleiding heefi
hierin bewilligd. De heer zal een staffunctie bij de afdeling
C gaan vervullen.
Tot zijn opvolger bij CF is benoemd met ingang van 1.12.1977 de heer

•

8. Wonen buiten standplaats

H.BVD deelt mede dat de bestaande regeling betreffende het wonen
buiten de standplaats (niet verder dan 30 km c.q. **5 minuten met
openbaar vervoer) voorlopig wordt gehandhaafd. Hij heeft wel het
voornemen de regeling in gevallen van overschrijding iets minder
stringent toe te passen dan tot nu toe het geval was. De heer

van de CVO werd ingelicht.

25.10.1977



r;is—sen

op vrijdag 28 oktober 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - HB - PEG - HD - EB - HAZ - HK

Afwezig : P3C - HTD

1» Bot e Armee Fraktion

N. a. v. de demonstraties en aanslagen in verschillende landen als
vormen van sympathiebetuiging met de RAF na de dood van Baader,
Ensslin en Raspe, vraagt HB zich af of het niet nuttig zou zijn in
een gesprek met buitenlandse veiligheidsdiensten te komen tot een
evaluatie hiervan. O. m. om de sterkte van deze bewegingen vast te
stellen en conclusies te trekken omtrent de harde kernen ervan, die
mogelijk terroristische acties kunnen gaan ondernemen* H.BVD zegt
nader overleg te willen plegen op welke wijze en in welk forum dit
het beste kan geschieden.

2. Arabisch terrorisme (zie Aurora 25 oktober 1977» punt )

PHC deelt mede, dat de man die wij vanwege zijn Spaanse paspoort
oorspronkelijk voor Spanjaard hielden, maar die waarschijnlijk een

. Palestijn is, tot nu toe nog niet werd aangehouden. Naar verwachting
zal dit vandaag geschieden als men een goede grond heeft gevonden
om tot aanhouding over te gaan. De houders van 6-cijferige Perzische
paspoorten waarvan overigens niet vaststaat dat zij als vervalst
kunnen worden aangemerkt, zijn verder niet meer gesignaleerd.

3» Terroristische acties

HD deelt mede, dat de heer de mededeling ontving van de
plv. S. G. BuZa, de heer , dat op 1 november a. s. te 10. OO
uur op Buitenlandse Zaken een bespreking wordt gehouden over de
vraag wat Nederland in concreto moet doen bij een vliegtuigkaping,
waarbij een Nederlands toestel ie betrokken. Waarschijnlijk houdt
dit verband met de kaping van het Lufthansa vliegtuig, dat uiteinde-
lijk in Mogadisjoe werd ontzet en met het behandelen van het vraag-
stuk van vliegtuigkapingen in de Verenigde Naties.
H.BVD. die hedenmiddag Mr. ontmoet, zal deze nadere informa-
tie omtrent de aard van de bijeenkomst vragen. Dit met liet oog op
onze vertegenwoordiging in de bijeenkomst. De heer werd reedi
voor de bijeenkomst uitgenodigd»

k. Haxibox

H.BVD woonde gisteren in Brussel een bijeenkomst van Maxibox bij, dit
in het eerste deel van de bespreking ook werd bijgewoond door leden
van Minibox.
Overeengekomen werd dat men voorlopig met een vergaderfrequentie van
2x per jaar zal blijven bijeenkomen. Men wil gaan trachten de stand-
punten die worden ingenomen in grotere internationale fora (de Bern-
groep, Trevi en Nato Special Committee) vooraf op elkaar af te stem-
men. Naast gesprekken over contra-spionage zal in de toekomst ook
aandacht worden geschonken aan het terreur aspect.

- 2 -
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5. Trevi

H.BVD deelt Bede hedenmiddag te zullen deelnemen aan een bespreking
ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Trevi hoge functionaris-
sen op 8 november 1977 in Brussel. Aan de voorbespreking zullen
Mr. , Mr. en H.BVD dealnetaen.

6» Commies ie Van Eijkern

HK was gisteren aanwezig ia de eerste bijeenkomst van de Commissie
Van Eijkern die tot taak heeft een wetsontwerp betreffende de in-
lichtingen en veiligheidsdiensten op te stellen.
Als globale aanpak werd besproken het uitgaan, van het KB van 1972,
het bezien in hoeverre het daarin geregelde in het wetsontwerp moet
worden overgenomen en daarna vaststellen welke verdere zaken in het
wetsontwerp moeten worden geregeld.

28.10.1977



AtTRORA

OCHTEND5ESPRSKING op dinsdag 1 november 1977

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - TVC - HB - PHC - HD - HE - H.TD - HK - HAZ

Afwezig : PBC

1. Arabisch terrorisme

Op 28.10.1977 heeft de Amsterdamse Politie de man in het bezit van een
Spaans paspoort (op naam van ) aangehouden. Hij werd niet aan-
getroffen in het bezit van documenten of materiaal die aanleiding gaven ,
tot verdere actie. Van Spaanse zijde is aan de politie medegedeeld dat j
het paspoort, dat hij in zijn bezit had, afkomstig is van een andere j
Spanjaard en dat de aangehoudene zich verdienstelijk heeft gemaakt op het '
gebied van de handel in drugs. j
Verdere gegevens betreffende zijn gebleken relatie met een PFLP-groep in
Parijs zijn niet naar voren gekomen.

Zowel als hebben bericht dat in de nabije toekomst rekening
moet worden gehouden met omvangrijke en indrukwekkende terreurdaden van de i
kant van organisaties behorende tot het Refusal Front. Er zijn geen speci-
ficaties omtrent tijd en plaats in deze berichten gegeven.

2. TREVI

H.BVD deelt mede dat van de bespreking vrijdag jl. ter voorbereiding van
de TREVI-bijeenkomst in Brussel op 8 november a*s. ten gevolgevan de ont-
voeringszaak van niets is terecht gekomen.

3. Automatisering

In de op 31.10.1977 gehouden Baut-bespreking zijn de volgende besluiten
genomen:

a. Na afloop van de inbreng van de gegevens van ACD/K zal worden overge-
gaan tot het opnemen in de geautomatiseerde administratie van de gege-
vens van ACD/PB en ACD/PCj

b. Als een volgend project komt aan de orde het zgn. visumproject, dat
al in de MA is verwerkt*

3.11.1977



AüaOPA

OCHTENDBESPHEKIHG op vyi.1 dag V november 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H3 - PHC - HD - PHE - HTD
HAZ - EK

Af weeig : —

1. Arabisch terrorisme

Van werd een bericht ontrangen dat Dr* Habash van de PFLP
k man heeft aangewezen voor het uitvoeren van terroristische acties
(o.n. aanslagen op personen), die in Europa zouden moeten worden
ondernonen.

2. Beveiliging SER

Op instigatie van de Voorzitter van de Sociaal Economische Raad
Dr* vindt hedenmorgen een gesprek plaats over de beveiliging
van het SER-gebouw. Aanleiding daartoe vormt de ontvoering van Caran-
sa. Hen vreest bij de SER acties gericht tegen belangrijke personen
uit het bedrijfslevent vakbeweging en de overheid die geregeld in
het gebouw van de SER bijeenkomen*
HD Bal het gesprek voeren met de secretaris van de SER ..

3* Overleggroep beveiliging

Op 3 november vond de eerste bijeenkomst plaats van een kort geleden
geformeerde overleggroep beveiliging waarin vertegenwoordigers van d<
overheid en het bedrijfsleven zitting hebben* Deelnemers zijn de
heren (NS), (KLM), < (Philips),
(AMRO), (Shell), (VNO) en namens de overheid (CRI),

(LBT), (OO&V) en (BVD). De eerste vergade-
ring was gewijd aan het vaststellen van de vergaderfrequentie, het
regelen van het secretariaat en een poging tot concretisering van de
taakstelling.

k» Perse on t ac t en

HK had gisteren 3 november een kort gesprek samen met de heer
met de heer van het Algemeen Dagblad. Deze wilde in aanvullini
op een artikel van de Amerikaanse correspondent van het Algemeen Dag-
blad over de invloed van Russische bedrijven n.a.v. een CIA-rapport
iets schrijven over dergelijke bedrijven in Nederland.

5* Bijeenkomst SQJs

"' H.BVD vertelt het een en ander"over de bijeenkomst van de SG'e op
dinsdag 1 november jl., waarin hij een inleiding gaf over de activi-
teiten van de BVD i.v.m. de beveiliging van de departementen» Hij
vond een aandachtig en wat enige SG's aangaat kritisch gehoor. Er
zijn afspraken gemaakt voor nadere gesprekken met SG's over de bevei
liging van hun departement. H.BVD gelooft dat een optreden van hem
in de SG-vergadering af en toe van vaarde moet worden geacht.

- 2 -



6. Hoofdofficieren

H.BVD ontving het verzoek van Mr. , de hoofdofficier van
Justitie in Oen Haag of het mogelijk zou zijn de periodieke bijeen-
komst van de hoofdofficieren een keer bij de BVD te kouden om dan
enige verdergaande voorlichting over de taak en de functie van de
dienst te krijgen.
De afspraak werd gemaakt dat de hoofdofficieren op 25 januari 19?8
bij ons op bezoek zullen komen. H.BVD heeft toegezegd dat het program
van het bezoek uiterlijk 8 december gereed zal zljn. Terzake van dit
program zal nader overleg worden gepleegd.

7« Centrale autoriteit voor terroristische-zaken

H.BVD herinnert eraan dat onzerzijds laatstelijk in de kring van de
DG*s Politie en Justitie en de PG Den Haag de gedachte is geuit dat
het nuttig zou zijn een hoge functionaris te belasten met de coördi-
natie van en het toezicht op de samenwerking tussen CRI, LBT en BVD.
Deze gedachte is ook opgekomen in de stafgroep die onder leiding
staat van de PG Den Haag Mr. Van der Feltz en die zich bezighoudt met
terroristische acties (laatstelijk met de RAF-aotiviteiten in Neder-
land en de zaak ).
H.BVD acht dit een gunstige ontwikkeling. De adviesgroep terreurbe-
strijding zal zich binnenkort ook met deze kwestie bezighouden* Een
andere gedachte die in de stafgroep is opgekomen is dat het LBT in
de toekomst direct onder de CRI zal moeten fungeren.

8. Agenda <

H.BVD is 7 en 8 november in Brussel i.v.m. de bijeenkomst van de
hauts fonctionnairs van het TREVI-verschijnsel.

. _.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 8 november 1977

Aanwezig: PH.BVD - TVC - HB - PHC - HD - HE - H.TD - K/D

Afwezig : H.BVD - PBC - HAZ - HK

1. Lufthansa

Gesproken wordt over dreigementen van Palestijnse zijde met acties tegen
de Lufthansa na medio november» De CRI heeft over deze zaak contact met
R.P, Schiphol.

2, Rotterdaase schutter aangehouden

HB meldt dat volgens een voorshands nog summier bericht gisteren in Rotter-
dam een man is aangehouden die waarschijnlijk onlangs het Duitse consulaat
en de woning van de Amerikaanse consul heeft beschoten. De aanhouding vond
plaats op aanwijzingen van de echtgenote van betrokkene. Een aangetroffen
geweer is inbeslaggenomen,

8.11.1977
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 november 1977

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

Afwezig:

1» Rote Armee Fraktion

PHB vertelt het e.e.a. over de schietpartij gisteravond in Amsterdam
in de omgeving van een conspiratieve woning aan de Baden Powellweg
tussen de Amsterdamse politie en 2 RAF-leden : en

. Zij staan beiden in relatie met die di-
rekt betrokken is geweest bij de ontvoering van

2* Arabisch terrorisme (zie ook Aurora 1*11*1977)

PHC deelt mede dat vandaag naar Spanje wordt uitgewezen.
Het is gebleken dat hij zich aan handel in drugs schuldig maakte tbv.
de PFLP. Er hebben enige arrestaties plaatsgevonden van leden van de
Parijse PFLF-groep t.w. 2 in Milaan en enigen in Parijs.

3* Zuidmolukkers.

Bij het Ministerie van Justitie is een brief met eisen en een ultima-
tum ontvangen afkomstig van een groep die zich noemt de Zuidmolukse
Ondergrondse Linkse Jongerenbeweging* C is doende samen met BFA te
achterhalen wie achter.deze benaming schuilgaan*

k» Bijzondere Commissie Personenverkeer*

HK was aanwezig bij de in Den Haag op 8 en 9 november gehouden bijeen-
komst van deze commissie* Aan de orde kwam de vraag of en zo ja welke
gegevens i.v.m. visaverlening worden verstrekt aan Benelux-ambassades
ter onderkenning van terroristen. Afgesproken is dat de veiligheids-
diensten zullen nagaan welke afspraken terzake bestaan* Hieromtrent
zal worden gerapporteerd in een volgende bijeenkomst van de commissie
ad hoo.

5. Trevi
HBVD was 8 november 1977 aanwezig bij de Trevi-bijeenkomst in Brussel.
Er werden afspraken gemaakt omtrent de formatie van sub-werkgroepen
die onder hoede van de werkgroep I (samenwerking politie- veiligheids-
diensten) een aantal onderwerpen zullen bestuderen* De werkgroep I
heeft een nieuwe opdracht toegewezen gekregen t.w» het bestuderen van
maatregelen ter beveiliging van personen die reizende binnen de Euro-
pese gemeenschap object zouden kunnen zijn van terreuracties*
Voorts zal een werkgroep zich belasten net de vraag of er een interna-
tionaal secretariaat moet komen.

6* NATO Special Committee.
HBVD neemt 15 en 16 november deel aan de bijeenkomst van het NATO
Special Committee. Hij zal gaarne nog een bijdrage van B en C ontvan-
gen voor de informal session. PBC zal hierover contact met de betrok-
ken hoofden opnemen*



- 2 -

7« Dagrapporten»

Aangezien niet gebleken is dat de vroegere t.b.v. de Aurora-bijeen-
. komsten opgestelde dagrapporten een essentiële bijdrage tot de infor-
matie voor Aurora vormen sullen deze in de toekomst niet meer behoe-
ven te worden gemaakt.

14.11.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 15 november 1977

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

Afwezig: H.BVD. - PBC.

1. Rote Armee Fraktion (zie Aurora 11-11-1977)

HB deelt mede dat _ aan de Bondsrepubliek zal worden uitgele-
verd en dat dit t.a.v. , die overlevingskansen schijnt te hebben,
nog wordt bezien.
Er zijn in de conspiratieve woning in Amsterdam vingerafdrukken gevonden
van andere leden van de RAF, die zich daarin kennelijk ook hebben opgehou-
den»

2. Aanslagen op consulaten in Rotterdam

HB meldt dat de daders zijn gevonden van de aanslagen die enige tijd
terug op het Amerikaanse en het Duitse consulaat in Rotterdam plaats-
vonden. Zij behoren tot een groepje kleine criminelen, hebben uit balo-
righeid hun vuurwapens op vermelde instituten afgevuurd zonder een duideli
ke politieke motivering.

3. Arabisch terrorisme (zie ook Aurora 11-11-1977)

Vanwege de staking op de vliegvelden in Spanje vindt de uitreis van
naar Barcelona in uitgewezen toestand pas heden plaats.

*f. Zuid Molukkers.

Samen met de CRI hebben wij de afgelopen dagen enige activiteiten ont-
plooid i.v«m. het door Zuid-Molukkers niet in ontvangst nemen van hun
sociale uitkeringen. Zoals al eerder is gebleken kan dit erop duiden
dat men een bijzondere onderneming wil uitvoeren.

5. Vrij Nederland

HAZ vestigt de aandacht op het artikel dat Rudie van Meurs in V.N*
schreef n.a.v* de open advertentie voor BVD medewerkers.

6. Commissie Van Eijkern

Tijdene de gisteren door HK bijgewoonde tweede bijeenkomst van de commis-
sie Van Eijkern, werd van gedachten gewisseld over de onderwerpen
- dit aan de hand van het KB van 1972 - die in de wet zullen moeten worder.
overgenomen.»- Dhr. Van Eijkern introduceerde de gedachte om een bepaling
op te nemen, dat alleen op basis van de wet inlichtingen- sn veiligheide-
werk mag worden verricht. Adm. wil op het voetspoor van de taak-

6/ omschrijving van de ministeriele commissie (Miciv) in zijn taakomschrijvir
/ î *1 tl opgenomen rzien dat hij ook verantwoordelijk,'is/op het algemene beleid var

de diensten. HK heeft erop gewezen dat dit niet te rijmen valt met'de
. ministeriele verantwoordelijkheid.

Verder is een discussie gevoerd over de vraag of de bepaling omtrent het
waarborgen van de veiligheid van de personen die diensten verlenen, wel
in de wet kan komen, gezien de (financiële) aansprakelijkheid die dit
voor de rijksoverheid met zich kan brengen.

PH.BVD vertelt het e.e.a. over het gesprek dat hij had met de HQ
medewerker over terrorisme.

- 2 -
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8« Kamerovertredingen

Met vreugde constateert PHoBVD dat het aantal kamerovertredingen over
oktober tot 1? terugliep»

16 november 1977

r



OCHTEHDBE5PREKING or> vrijdag 18 november 197?

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

Afwezig : -—

1. Open advertentie

HAZ deelt mede dat de open advertentie voor BVD-medewerkers al 300
reacties heeft opgeleverd*

•

2. Vaarheidartikel

PBC vestigt de aandacht op een artikel in de Waarheid van 17.11.1977
"Feiten over militarisering in Nederland" waarin een kaartje wordt
gepubliceerd van 1^ opslagplaatsen van kernwapens. De gegevens daar-
omtrent werden, zo vermeldt het artikel onlangs, onthuld door mede-
werkers van de Universiteit van Groningen.
PBC vraagt zich af of deze publicatie geen overtreding van art. 980
Sr. voorstelt. H.BVD acht het wenselijk dat de aandacht van de LAMID
op het artikel wordt gevestigd. Defensie is de instantie om deze
zaak ir eerste aanleg te bekijken,

3. HATO Spécial Committee

H.BVD woonde dezer dagen vergezeld van PBC en H.KEB de bijeenkomst
van het NATO Special Committee bij. Deze had het gebruikelijke ver-
loop. Van Franse zijde werd enige informatie verstrekt over de GRU-
zaak, waaromtrent PHC zich bij de Franse dienst nader kan oriënteren.
Van Turkse zijde werd aandacht gevraagd voor het probleem van de
terreuracties van Armeniërs, die in de afgelopen tijd aanslagen dedei
op Turkse diplomaten.

4. Maxibox

In bet kader van de uitbreiding van het werkterrein van Maxibox is
afgesproken dat in de volgende bijeenkomst ook over terreurzaken zal
worden beraadslaagd. Afgesproken is dat medio januari de diensten
rapporten gereed zullen hebben betreffende de steunverlening in hun
land aan de RAF.
In de volgende bijeenkomst zal worden nagegaan of daaruit een beeld
voor de Benelux kan worden gevormd.

5. Qi.lzelingsacties De Punt en Bovensmilde

H.BVD kreeg mededeling van de vertegenwoordiger van dat op
1 en 2.12.1977 een bezoek aan Nederland wordt gebracht door een
interdepartementale groep uit de V.S. (als inter-agency-groep aange-
duid) die zich komt oriënteren betreffende het beleid gevoerd rondom
de gijzelingsacties van de Zuidmolukkers in Bovensmilde en De Punt.
Dit bezoek vindt plaats onder auspiciën van de Minister van Justitie
H.BVD acht het mogelijk dat ons ook om een inbreng zal worden ge-
vraagd.

- 2 -
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6. Zaak

H.BVD deelt mede dat na overleg met Minister De Gaay Fortman onzer-
zijds akkoord is gegaan met een voorstel van Mr. Gonsalvee dat
n.a.v. het in de garage in Capella a/d IJssel gevonden materiaal
betrekking hebbend op de BVD zal worden overgegaan tot een vervol-
ging op grond van art. 960 sub 1 Sr. Met Mr. Gonsalves en OvJ
Rotterdam Mr. werden hierna afspraken gemaakt omtrent verkla-
ringen die door H.BVD in deze zaak zullen worden afgelegd. Verwezen
wordt naar een notitie hierover van HK die aan de betrokken hoofden
ie toegezonden.

7- Agenda

H.BVD is van 22 t/m 2k november afwezig i.v.m. een bijeenkomst van
de Bern-groep in Luxemburg.

18.11.1977



AUBORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 november 1977

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

Afwezig i H.BVD • .

CPN • ,
• . ' S .

HB deelt mede dat Joop Wolff na een bezoek aan de Oostduitse Ambas-
sade thans in de DDR vertoeft. Dit past 'in de nieuwe lijn van de
CPN o« de contacten met communistische landen aan te halen.
De indruk bestaat dat Paul de Groot na zijn terugkomst uit de S.U.
alwaar hij niet in Moskou heeft vertoefd zich voorhands neerlegt
bij het verlies van zijn dominerende positie in de partij.

2. RAF

Gesproken wordt over de persberichten betreffende een soort mede-
deling van aan het Nederlandse volk die door diens raade
man Mr. - kennelijk na overleg met de rechter-commissaris -
in de publiciteit is gebracht. Ook wordt van gedachten gewisseld
over het persbericht betreffende liet claimen door een groep die
zich Kommando Ingrid Schubert noemt in Winschoten van een brand-
stichting aldaar. Ons is nog niet duidelijk wie achter deze bena-
ming schuilgaat.

Zaak

HK deelt mede dat wij thans in rechtstreeks contact staan met de
OvJ Rotterdam Mr. over het in de zaak inbrengen van
het element van overtreding van art. 980 Sr. Hierover vindt op het
parket van de OvJ 2J november 1977 ••» gesprek plaats van deze,
KA/C en de H.IP

22.11.1977



AURORA
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OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 25 november 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBO - H B - H C - H D - H E - HAZ - HX

Afwezig : TVC - HTD

1- cmn

HC deelt me de,, dat het bezoek van PHC aan van waarde ge-
bleken is voor het verkrijgen van gegevene omtrent de twee grote
GRU-zaken die in Frankrijk hebben gespeeld. Interessante gegevens
werden verkregen over de modus operandi van het GRU. PHC aal nadere
informatie verschaffen tijdens een interne C-bijeenkomst om 11.00
uur.

2. Bern-groep

Tijdens do vergadering van de afgelopen dagen van de Bern-groep in
Luxemburg, alwaar H.BVD aanweeig was, kwamen o.m. de volgende pun-
ten aan de orde:

- de ontwikkelingen in Trevi-verband, die voor het functioneren van
de veiligheidsdiensten op het gebied van het terrorisme geen grote
betekenis hebben;

- de Europese cursus. De volgende zal in juni 19?8 plaatsvinden te
Keulen. Getracht zal worden het program van de cursus iets meer op
het werk in de praktijk te richten;

- het Euroflex-project dat naar verwachting met de ingebruikneming
van de nieuwe telexapparatuur binnen afzienbare tijd zal kunnen
worden gerealiseerd;

- de contra-spionage. Op aanbeveling van de werkgroep RADAR zal wor-
den overgegaan tot een multilaterale uitwisseling van gegevens
omtrent personen op het terrein van de contra-spionage;

- terrorisme. Besproken werd het rapport van de werkgroep-terrorisme
dat instemming verkreeg. Bezien zal worden of het mogelijk is uit
nationale bijdragen een soort album c.q. personenregister betref-
fende (potentiële) terroristen samen te stellen;

- de pers en aanvallen op veiligheidsdiensten en de relaties -die
terreurgroepen met advocaten hebben zullen de onderwerpen worden
van een werkgroep die gaat bezien of er enige samenhang kan worden
vastgesteld in deze verschijnselen. Onze Dienst heeft het gastheer-
schap van deze werkgroep op zich genomen. Deze studie wordt onder-
nomen op aanbeveling van de Franse dienst.

25 november 1977



AUROBA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 29 november 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - TVC - PBO -HB-HC-HD-HE- H.TD - HAZ - HK

Afwezig : ——

1» Defensie Studie Centrum
Ontvangen werd de circulaire van het Defensie Studie-Centrum waarin de
jJOete (zgn. lange) cursus die van 23 januari t/m 3 maart 1978 plaats-
vindt t wordt aangekondigd.
Adspirant-deelnemers zullen door de hoofden van de betrokken dienstonder
delen voor 15 december bij HK worden voorgebracht.

2. Zaak i

HE deelt mede dat de medewerker van E XIII op wiens mededelingen de
zgn. anonymus-verklaring steunt nader door de H.I.P. van de
politie Rotterdam werd gehoord. Uit wat HE hierover vertelt krijgt HK
de indruk dat dit niet geheel overeenkomstig de met Mr. Gonsalves en
Mr. gemaakte afspraak is verlopen.
HK zal hieraan aandacht schenken.
Verder verstrekt HK enige toelichting omtrent de stand van zaken betref-
fende de verklaring die H.BVO schriftelijk aan de Rechter-Commissaris
zal doen toekomen.

3» Perscontacten

HK kreeg een telefoontje van van .Vrij Nederland> Zij
wilde nagaan wat waar was van beweringen door < gedaan
betreffende bemoeienissen van de Dienst met
Hierbij was haar de naam van een medewerker van de Dienst genoemd.
HK heeft gesteld dat particulieren allerlei beweringen over contacten
net de Dienst kunnen doen maar dat vanwege de overheid het uiterst
moeilijk is daarop in te gaan i.v.m. de persoonlijke levenssfeer en de
vertrouwelijkheid die terzake van contacten dient te worden gehandhaafd.
HK zal nader in overleg met CS bezien of hij mevrouw nog iets
nadere kan vertellen.

k» Samenwerking inzake terrorisme

TVC deelt mede dat vrijdag 25 november het wekelijkse overleg gestart
is tussen CRI C ), BFA en CF. De bedoeling daarvan is om een
optimale situatie te bereiken t.a.v. de inzet van de bronnen die infor-
maties over het terrorisme verstrekken*
TVC nam samen met H.TD en de heer deel aan een bespreking van
de werkgroep logistiek van ASTA. In deze werkgroep werden ervaringen
uitgewisseld over de verbindingen tijdens de gijzelingsacties De Punt
en Bovensmilde. Hierover wordt aan ASTA gerapporteerd.

5. Commissie Van Bijkom

Maandag 28 november vond de 3e bijeenkomst plaats van de commissie
. Van Eijkern. Gesproken werd over de bepalingen betreffende de BVD.

- 2 -
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Dit aan do hand van hot interne ontwerp dat bij de dienst is opgesteld.
Er waren enige kritische kanttekeningen in het bijzonder van voorzitter
Van Eijkern>t.a.v.:

- art. 2, 1 sub a. De vraag rees of het onze bedoeling is bij de werk-
zaamheid t.a.v. de veiligheid of andere gewichtige belangen van de
Staat dit te doen zonder daarbij in te brengen de doelen of de feite-
lijke werkzaamheden;

- art. 2, 1 sub b. Hierbij rees de vraag of het wel te rijmen valt met
de ministeriële verantwoordelijkheid van andere Ministers dat de BVD
en dus de Minister van Binnenlandse Zaken de verantwoordelijkheid
krijgt toegebeeld voor het toezicht op de naleving van beveiligings-
maatregelen;

- art. 3, 1. Hierbij kwam de vraag op of het vermelde omtrent het in
acht nemen van de maatschappelijke zorgvuldigheid niet het gevaar met
zich brengt van hoge financiële aanspraken t.a.v» het Rijk waarbij dan
de bewijslast zodanig zou komen te liggen dat overheidswege moet
worden aangetoond dat maatschappelijk zorgvuldig is gehandeld;

- art. 6, 3. Hierin wordt H.BVD de verantwoordelijkheid toebedeeld voor
de politie-ambtenaren die werkzaamheden voor de dienst verrichten.
De vraag kwam op of het woord "mede" hier dan niet moest vervallen.

6. Parkeerplaatsen '
Tijdens het gebruikelijke gesprek met de SG BiZa op 25 november heeft
Mr. Van Dijke gevraagd of de dienst nog behoefte heeft aan parkeer-
plaatsen in de parkeergarage onder het nieuwe gebouw van Binnenlandse
Zaken aan de Schedeldoekshaven.
Men meent dat het nuttig is zeker een tiental plaatsen voor ons te
reserveren. HAZ zal wanneer de Rijksgebouwendienst zich over de parkeer-
plaatsen tot ons wendt hierop niet direct reageren.

1.12.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2 december 1977

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - K/D

Afwezig : TVC - HK

1. Wapens voor de IRA

HB meldt dat in Antwerpen in een van Cyprus komend Engels schip
een container met wapens voor de IRA werd aangetroffen. De zending
was gesignaleerd. Het schip had eerst Rotterdam aangedaan maar daa
waren geen goederen gelost.

2.

Volgens de ochtendbladen krijgt geen toestemming langer in
"~" Nederland te verblijven. . is in beroep gegaan* Op 19 december

a.s. zal de "Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken" zijn beroep
behandelen. Op verzoek van H.BVD zal HC contact opnemen met
Mr. om te informeren of wij eventueel nog van dienst kunnen
zijn.

5. Oost-Timor - Zuidmolukkers

HC vestigt de aandacht op de uitspraak van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties dat het volk van Oost-Timor recht heeft op
zelfbestuur. Het is niet uitgesloten dat deze uitspraak aanleiding
zal geven tot nieuwe onrust onder de Zuidmolukkers.

i
k. Ministerraadstuk op T«V»

HD deelt mede dat in de T.V.-uitzending "Den Haag vandaag" van
gisteravond een "zeer geheim" gerubriceerd ministerraadstuk werd
getoond. Getracht .zal vordon nadere bijzonderheden te verkrijgen*

Lek bij

PBC vestigt de aandacht op een bericht in de Volkskrant van heden-
morgen betreffende de arrestatie van een -medewerker in ver-
band met het verstrekken van geheime documenten uit de -zaak
aan het weekblad "Der Spiegel". Het was ons bekend dat er verden-
kingen in die richting bestonden»

6. Zaak t (zie Aurora d.d. 29.11.1977, punt 2)

H.BVD zal op 9 december a.s. voor de Rechter-Commissaris een ver-
klaring in deze zaak afleggen. Het ligt in de bedoeling door mldde
van een interne circulaire de medewerkers op de hoogte te stellen
van de betrokkenheid van de Dienst bij de affaire vóórdat deze in
de publiciteit komt.

- 2 -
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7« Zaak , Ridderkerk

Gezien de publiciteit die deze zaak krijgt en de beweringen van
betreffende vroegere contacten met de Dienst, verzoekt

H.BVD de desbetreffende stukken gereed te houden voor het geval er
vragen gesteld mochten .worden. HC zal hiervoor zorgen* H»BVD is nie
voornemens in dit stadium uit eigen beweging de Minister in te lich
ten.

8. Berngroep

H.BVD deelt mede dat tijdens de laatste bijeenkomst van de Bern-
groep in Luxemburg besloten is een werkgroep in te stellen die zich
zal bezig houden met "Threats against security services"* FBC zal
als voorzitter van deze werkgroep optreden*

2.12.1977



AURORA

op dinsdag 6 december 1977'

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

Afwezig : HAZ

1. THEYI

TVC woonde vrijdag 2 december in Bruesel een bijeenkomst van de TKEVI -werk-
groep I bij. Er is geen afspraak gemaakt voor een volgende bijeenkomst.
Bepaald werd dat de sub-werkgroep 1.1. in de tweede helft van februari in
Bonn bij elkaar zal komen ter bespreking van de mogelijkheden om in multi-
lateraal verband politiebijstand te verlenen» Be discussie zal een sterk
juridisch karakter hebben. BiZa wordt vertegenwoordigd door de heer

van OO&V. ,.
Verder is overeengekomen dat voorlopig zolang er geen punten ter bespreking
ai 3 n geen bijeenkomst van de chefs van do liaison-bureaus zal worden gehou-
den. In het 1e kwartaal van 1973 vindt een colloquium over de KAF plaats
waaraan o. m* vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek Frankrijk en Nederland
zullen deelnemen* .

2. Gijaelingeactiee De Punt en Bovensmilde

De Amerikaanse interdepartementale werkgroep (de inter-agency groep) waar-
over al eerder werd gesproken zal op 9 december zich alhier komen oriënteren
betreffende de aanpak van Nederland t. a. v. de gijzelingsacties in Bovensmildi
en De Punt. Vij hebben daarmede geen directe bemoeienis. Het bezoek geldt
het Ministerie van Justitie.

f

5. Palestijns terrorisme
N.a.v. de ontwikkelingen in het Midden Oosten (de tegenstelling tussen
Egypte en het zgn. confrontatie-front; de verzoening tussen Arafat en
Habbash tijdens de bijeenkomst van de confrontatie-staten in Libië) meent
PH.BVD dat het nuttig is dat wij aan verschillende bevriende relaties waarbi
te denken valt aan , • en eens navragen welke effecte
deze gebeurtenissen naar hun mening kunnen hebben op de Palestijnse terro-
ristische bewegingen.
HC zegt dat zich dezer dagen de mogelijkheid voordoet vanwege een bezoek aan
Parijs om hierover met vertegenwoordigers van te spreken en binnen
kort met vertegenwoordigers van *

k. Overplaatsingen personeel
H.ACD heeft gisteren in een gesprek met H.BVD zijn bezorgdheid geuit over hè
voortgezette wegtrekken ven personeel bij zijn afdeling*
H.ACD had de indrxtk dat soms mensen worden weggetrokken die bij ACD redelijk
voldoen maar dio op een plaat» elders in de dienst het niet halen omdat ze
daarvoor van onvoldoende niveau zijn.
H.BVD wil hier de aandacht op vestigen* Hij heeft het voornemen aan de hand
van concrete gevallen na te gaan of het door H.ACD gesignaleerde verechijns*»
zich inderdaad zo voordoet.

6.12.1977



AURORA
BIECC3S

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 december 1977

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

Afwezig : H.BVD
^

1. OO&V

Tijdens de 6 december jl. gehouden bespreking van H.BVD met de
DG OO&V werd o.m. gesproken over de handhaving en verhoging van de
ID-toelage. Het kwam nog niet tot een beslissing» Verder kwam aan de
orde het solliciteren van BVD-medewerkers bij OO&V en werd een over-
zicht gegeven omtrent de situatie betreffende het terrorisme.
Verwezen wordt naar het verslag van HK over de bijeenkomst.

2. Rijkspolitie

TVC kreeg het verzoek van de Algemene Inspectie om begin januari
twee kapiteins werkzaam bij de Justitiële Dienst in RP districten
voorlichting te geven omtrent het terrorisme. BFA en CF zullen dit
opvangen.

3» Perscontacten

BK had een gesprek met de heer , freelance medewerker van
.Avenue, die een artikel wil schrijven over de BVD* Hij verstrekte
hem op de bekende off-the-record basis enige informatie.

k. Zaak

HK werd opgebeld door de advocaat Mr. uit Rotterdam wiens
cliënt een brief had ontvangen van N.V.
ondertekend door . Deze maakte daarin kenbaar stukken betrekking
hebbende op in zijn bezit te hebben. Hij vroeg om toestem-
ming deze te publiceren. Het is niet uitgesloten dat de stukken in
het bezit van zijn gekomen door toedoen van de Tsjechische
Ambassade, bij wie de heer enige tijd terug op bezoek is
geweest.
Met deze zaak heeft ook te doen Mr. ' van het Directoraat Gene-
raal voor de Arbeidsvoorziening die hierover contact opnam met de
Hoofdafd. D. De betrekkelijke stukken hebben nl. te maken met een
probleem tussen de heer en de Minister van Sociale Zaken
n.a.v. de behandeling die naar zijn zeggen onderging van
de zijde van een Gewestelijk Arbeidsbureau.
Drs. : zal heden Mr. bezoeken met het doel om precieze
gegevens over de zaak te verkrijgen»
PH.BVD meent, dat wij na de zaak te hebben bezien alles moeten doen
om daarin niet verwikkeld te raken.

12.12.1977, HK



ADBOBA

OCHTENDBESPKEKIMG op dinsdag 1 JE december 1977

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

1. RAF
BB aeldt dat bij het prooes FolkertB aanwezig waren twee met HAF in
relatie staande dames t.w. en .

2. HVU
De OvJ Mr. in Amsterdam heeft bij de rechtbank aldaar een vor-
dering ingediend tot ontbinding van de. NVU.

3- Zaak
B.BVD vertelt enige bijzonderheden omtrent het verhoor dat hem vrijdag
9 december door de rechter-commissaris werd afgenomen in verband met
de onder hoede van c.s. gevonden foto*s betrekking hebbende
op medewerkers van de Dienst*
Het verhoor vond plaats in verband met invoeging in het gerechtelijk
vooronderzoek van de tenlastelegging van de OvJ Mr. inzake over-
treding van art. 98 C, 1e lid snb 1 Sr..

'i

k, S.Q. BuZa
H.BVD heeft hedenmiddag een gesprek met de S.6. BuZa Kr. •
Onderwerpen van bespreking zijn de zaak en de organisatie
Venceremos.

13.12.1977



AURORA

OCHTENDBBSPREKING op vrijdag 16 december 1977

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

1. Zuid-Molukkers

HC deelt mede dat op 8 december do Sovjet Ambassade heeft
bezocht. Wij hebben overigens nog geen gegavens verkregen omtrent zijn
bezoek enige tijd terug aan Moskou.
Van gedachten wordt gewisseld over de weigering van de Indonesische rege-
ring om aan Manusaraa een visum te verstrekken voor een bezoek aan Indonesië.
De weigering werd door de Indonesische ambassadeur in de NCRV rubriek Hier
en Nu gemotiveerd met de mededeling dat men geen garanties kan bieden voor
de veiligheid van Manusama tijdens zijn verblijf in Indonesië.

2. Zaak t

HK deelt mede gisteren van mevr. van Justitie te hebben vernomen dat
de zaak c.s. op 10 januari 1978 voor de Rechtbank in Rotterdam,
zal dienen en dat het voornemen bestaat H.BVD als getuige a charge door het
O.M. te doen dagvaarden.

3* Defensie Studie Centrum

Het blijkt dat wij geen kandidaten hebben voor de JOete cursus van het D.S.C.
die van 2j5 januari t/m ? maart 1978 wordt gehouden.

k. Spipnage in West-Duitsland

H.BVD kreng dezer dagen een telefoontje van dhr. van Voorlichting
Defensie. Deze wilde weten n.a.v. een vraag van de heer van de Volks-
krant of de BVD door Duitse instanties op de hoogte was gesteld van de
spionage-affaire bij het Bundes Verteidigungsministerium die de afgelopen
week door toedoen van de Frankfurter Allgemeine in de publiciteit is geko-
men. H.BVD heeft omzichtig geantwoord dat mogelijk enige summiere informatie
is gegeven in het Nato Special Committee. Dit vanwege het feit dat de arres-
taties in deze zaak reeds medio 1976 hebben plaatsgevonden. Bij geen van de
aanwezigen bestaat de herinnering aan een nadrukkelijke informatie van de
kant van het BfV.

5- Bezoek aan CdK Friesland

H.BVD bracht gisteren een bezoek aan de CdK Friesland, Mr. Rijpstra» met
wie hij een gedachtenwisseling had over de kwestie van het bestaan hebben
van voorinformatie in Zuidmolukse kring t.a.v. de gijzelinfts-acties in
Bovensmilde en DR Punt.
H.BVD heeft de CdK uiteengezet, dat. mede als uitkomst van de verhoren kan
worden gesteld dat er geen feitelijke voorwetenschap buiten de directe
betrokkenen heeft bestaan.
ge hele aaak was opgekomen n.a.v. mededelingen die door de burgemeester van
Oost stelling^;»*1 aan de CdK heeft gedaan en die hij later in een gesprek
met H.BVD ook a*.a deze doorgaf.

6. Relatie_._met veiligheidsdienst Koninklijk Huis

H.BVD wil gaarne weten of er enige coördinatie \n de.Dienst plaatsvindt
t.a.v. de contacten met dhr. , het Koofd van de Veiligheidsdienst
van het Koninklijk Huis.
HK zal dit met KCP opnemen.



7. Bezoek aan SG BuZa

H.BVD had op 13 december jl. des middags een gesprek met de SG- BuZa
Kr. . Hij informeerde deze over de zaak . De SG nam hiervan
kennis. Afgesproken is dat H.BVD enige tijd na het optreden van de nieuwe
Minister van BuZa, Dr. v.d. Klaauw op deze zaak zal terugkomen. Mogelijk
dat hij dan zal vragen te bezien of tot uitwijzing van kan worden
overgegaan. Voorts informeerde H.BVD de SG BuZa over de organisatie Venceremos
en besprak hij een aangelegenheid betrekking hebbend op het werkgebied van
PBC.

19 december 1977.

f—



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 20 december 1977

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

Afwezig : H.BVD - TVC

1, Ministerswisseling

PH.BVD deelt mede dat H.BVD en hij en enige andere medewerkere van de
Dienst die in persoonlijk contact met de Minister hebben gestaan gisteren
aanwezig waren op de afscheidsreceptie van Minister De Gaay Fortman.
Hedenmiddag vindt de bijeenkomst plaats ter kennismaking met de nieuwe
Minister, de heer H. Wiegel.
Minister Wiegel zal op 16 januari 1978 om 11.JO uur een kennismakings-
bezoek aan de Dienst brengen.

2. Zaak

HK doet mededeling van de jongste ontwikkelingen in de zaak ,
Vrijdag 16 december is door de Rechtbank te Rotterdam in de Raadskamer
afwijzend beschikt op de vordering tot verlenging van de gevangenhouding
t.a.v. drie verdachten t.w. Mej. , en .
Alleen t.a.v. werd de gevangenhouding verlengd.
De OvJ Mr. heeft besloten voor de zitting van 10 januari a.s. alleen

te dagvaarden. De anderen zullen een kennisgeving van verdere
vervolging ontvangen. T.a.v. hen zal de OvJ na de uitspraak van
besluiten wat hij vorder zal gaan doen.
Heden zal de circulaire* van H.BVD uitgaan waarin het personeel enige
informatie over de zaak - dit in verband met de fotoacties die
bij ons gebouw plaatsvonden - zal worden verstrekt. * d.d. 19/12

Gesproken wordt over het artikel in de Volkskrant van heden betreffende
de zitting van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken betreffende de
beslissing van de kort daarna afgetreden staatssecretaris Zeevalking tot
niet verlenging van de aan voor drie maanden verstrekte verblijfs-
vergunning.
Mr. trad hierin op als de vertegenwoordiger van de Minister van
BuZa. De eitting zal donderdag a.s. wordeu voortgezet.

k* P.G.««vergadering;Hoofdofficieren

PH.BVD deelt mede dat de op 11 januari te houden P.G.-vergadering in ons
gebouw zal plaatsvinden en dat deze wordt gecombineerd met een bezoek vau
de P.G.'s aan de Dienst.
Hij herinnert eraan dat de Hoofdofficieren van Justitie op 25 januari a.e.
bij ons op bezoek komen.

20.12.1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 23 december 1977

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

Afwezig : TVC - HD - HTD

1. Zuidmolukkers

Gisteren is door bij het LBT melding gemaakt van plan-
nen in Assen en Bovensmilde om op 27 december 1977 een treinkaping
uit te voeren* Dit bericht had gekregen van
die het op zijn beurt kreeg van , die enige dagen in
Bovensmilde was geweest*
In verband met dit bericht is op hoog niveau (DG Mr. ,
Mr. en H.BVD) overleg gepleegd over te nemen maatregelen.
Er wordt rekening mee gehouden dat 1*t personen tot een dergelijke
daad kunnen overgaan. Overigens wordt het bericht onzerzijds niet
hoog geëvalueerd.
Mr* Gonsalves wordt opgedragen te bevorderen dat 2 huiszoekingen
plaatsvinden. Verder zullen wij via onze contacten als stooractie
doen blijken dat het bericht bij de Overheid bekend is. Een soort-
gelijke actie wordt door Justitie gepleegd door aan het bericht via
media bekendheid te geven.

2- ' . "VU;-"-
. '«-S

Gesproken wordt over de persberichten betreffende de verdere behan-
deling van de zaak in de Adviescommissie voor Vreemdelingen-
zaken en over het bericht dat de toegang tot de Bondsrepubliek
is geweigerd.

3* Relatie met Suriname

HK kreeg gisteren een telefoontje van de heer van 'de
Ambassade van Suriname die vroeg of het evenals in het verleden
toen Suriname nog deel van het Koninkrijk uitmaakte mogelijk is dat
de Dienst antecedentenonderzoeken instelt ten behoeve van een Suri-
naamse aangelegenheid. HK meent dat het nuttig is eens te bezien wa
de inhoud van onze relatie met de Surinaamse Dienst is* Hij zal
H.KEB vragen hiervoor het nodige te doen*

kf Bezoek Minister Wiegel

H.BVD deelt mede dat Minister Wiegel samen met de SG Mr. van Dijke
op 17 januari as. een bezoek aan de Dienst zal brengen* Hiervoor
zal nader een program worden opgesteld. (Nader kreeg H.BVD de mede-
deling dat het bezoek is verplaatst naar 31 januari 1978 van 10.00
tot 16.30 uur. Dit in verband met de regeringsverklaring die op
16 januari wordt afgelegd en waarover in de hier navolgende dagen
in de Kamer wordt gedebatteerd.)

,\
5. Agenda

HoBVD is met verlof van 2? december 1977 tot 2 januari 1978.

23 december 1977



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 27 december 1977
\

Aanwezig: PH.BVD - HB - PHC - DOB - HE - HK

Afwezig : H.BVD - PBC - TVC - BTD - HAZ

1. ZuidmolukkerB (zie ook Aurora 2J.12.19771 punt 1)

Medewerkers van het LBT hebben met gesproken. Daarbij
bleek dat deze niet over concrete gegevens beschikte ten aanzien
van het vermoeden dat er plannen waren voor een treinkaping op
27.12.1977.
Zoals wij al verwachtten is dus de berichtgeving van hierom-
trent een storm in een glas water geweest.

2. MfS illegals

PHC deelt mede dat op 2J december jl. in Bad Neuenahr in de BRD een
echtpaar is gearresteerd dat sinds 1971 in Nederland vertoefde. Zij
werden ervan verdacht in relatie met het MfS in Oost Berlijn te
staan. Deze verdenking bleek juist. Na hun aanhouding verklaarden
zij in Nederland onder valse identiteit te vertoeven met als opdracl
het ten behoeve van het MfS verzamelen van informaties over de NAVO.
Op verzoek van de Duitse Justitie heeft onder verantwoordelijkheid
van de OvJ Maastricht een huiszoeking plaatsgevonden in hun woning
in Sittard.

27.12.1977
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OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 30 december 1977

'Aanwezig: PK.BVD - HB - HC - DOB - HE - HAZ - HK

Afwezig : H.BVD - PBC - TVC - H.TD

1» Staatssecretaris

PH.BVD deelt mede dat HK en hij afgelopen woensdag 28 december aanwezig;'
waren op een bijeenkomst ter kennismaking met de nieuwe staatassecretari;
van Binnenlandse Zaken Hr. H.E. Koning.

2. Overlijden Mr»
PH.BVD, TVC en HK waren aanwezig bij de begrafenis van het Hoofd van de
Directie Politie, Directeur-Generaal Mr* die gisteren
plaatsvond.

«

3. Bijzondere Lasten

HK vraagt om de gegevens voor de Bijzondere Lasten uiterlijk 6 januari
a.B. bij K/D te doen bezorgen.
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