
AURORA

OCHTCTDKtSPHEKIHO ep rrijaaic 3 april 1981.

Aanwesig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HTD.

Afwezig : -—

1. AotiTiteit in llederland TorblijTende Palestirfnen?

HC reraeldt, dat er indicative cijn dat in Mederland Torblijrende
Palestijnen bij niet nader aangednide (international*) actiriteiten
betrokken sullen zijn.

2. Kraakaetie Honthorststraat.

Vast staat dat het betrekken pand als eigendoa ran d« Sowjet-yertegen-
woordiging onder d« iaauniteitsregeling valt. Volgena HC beheren
degenen die het hebben gekraakt tot eon ideologiseh ge«otiTeerd*
groep, die slechts de Nederlandse orerheid in aoeilijkheden wil
brengen. Wanneer het pand hedenaiddag ontntiad wordt, eonden zlj ande«
re Oeatenropese inatellingen ««t een becoek kunnen vereren o* welke
reden die een zekere beecheraing cullen krijgen.

lr is nog geen nievws erer . De Sevjet-aabassadewr is uitgeno-
digd Toer 12.oe uur hedenaiddag door de SO BnZa. (con toch orer het
pand Boathorstst raat kmnnen gaan).

Yergarlng gegOTensactivisten•

HD deelt aede bij de CRI rernoaen to hebben, dat de Coaaissie ran
Begeleidiag en Adries een initiatief vil neaon tor stiralering ran
het vergaren van gegerens a.b.t. deelneaera aan aeer aassale aetiri-
teiten. Daarbij zou in de riehting gekeken vorden Tan de CRI of de
BVD.
H.BVD betwijfelt of eon dergelijke aetiviteit ran de orerheid
uberhanpt aogelijk is. HiJ rervijst naar wat daaroTer eerder door de
SG Jvstitie en de DG Politie ran Justitie geeegd is tijdens een PQ-
Tergadering. Borendien is aen in soaaige geaeenten wat dat betreft
66k terughoadend - en Bonder lokale aedewerking rait er weinig te doen
HC aerkt op dat - dit alleaaal BO zijnde - een aantal bestuvrders
toeh in die riehting dringt en dat het argument dat deselfde figuren
oreral lijken op te dviken daarbij reel gehoord wordt.

PHBMkondigt circulaire aan tegen ongewenste gewoontoTeraing.

Minus hik bibendua est*

3 april 1981



AURORA

OCHTEMDBESPRiamtQ op dinadag 7 april 1981.

Aanwecig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwecig :

1. CPH.

Hat fait ran de tarogreaping Tan da CPU-Tartagaavoardigar op hat
eongras Tan da CP Tsjechoslowakije laidt tot aan diaeuaaie oTar hat
karaktar Tan da CPN. Er is aanlaiding Toor ean nadere standpuntbepa-
ling door da Dienst (zeals vallioht ook M.b.t. da kwaatia Tan hat
aotiTiraa).

2.

Deze eakenaan vat Tsjeehoslowaakae eonnaetiaa haaft wear aana Tan eieh
latan horan door aan brief ta sehrijTen aan da Raad Tan State. Da
inhoud Tan da briaf is zodanig dat da Saerataris Tan da Raad Tan State
zieh afTraagt of batrokkana justitieel ECU knnnen wordan aangapakt.
HiJ haaft oak ona adTlaa ga-rraagd.

*• Badreininic Turken?

Bij Shape Taehnieal Canter ia twaevaal talafoniaeh aan bedreiging ont-
Tangan Tan de kant Tan hat Araaanaa BeTrijdings Lagar. Da bedreiging
betreft daar warkcama Turken. (ETaluatie nog niat afgeslotan).

5« Erplaitatie rapport an hei«eli.1ke politieke belnTlceding.

H.BVD Termeldt aen gesprak mat DQPZ an DEB OTar de axploitatia Tan
gekuiste Tarsias. Aan de Min. Tan BuZa cal daartoe aan zaar baparkt
Toorstel wordan gedaan.
De rapportan in hun oorspronkalijka Term wordan once Minister aange-
bodan »et de suggestie ook da Vaste Coamissie daarTan kannis te doea
neaen.
Qeen axploitatia zal aohtar plaatsTinden als da Minister-President
be&waar Moeht aaken.

7 april 1981.



AUBOBA

OCHTENDBESPBEKIMQ op Trijdag 10 april 1981.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - HTD.

Afwezig :

1. CPN-viaie op Polen.

PHB attendeert op een artikel in De Vaarheid, waarin afstand genomen
wordt van een artikel in de Literatoernaja Gazeta over contacten
tussen "Solidariteit" en o.a. faacistische figuren in het Vesten.

2. Kwestie

De politie Den Haag wil in overleg met de O.v.J. doortasten in de
zaak van de onbekende die zich ten eigen bate met de zaak

bemoeid zou hebben. De BVD zal meewerken aan het onderzoek
zoals gevraagd, al moet het duidelijk zijn dat de oplossing elders
ligt.

3.

k. Qewijzigde procedure CVIN-Tergaderingen.

H.BVD deelt mede dat in het vervolg de in het V66r-CVIN besproken
bijdragen niet meer als zodanig en even uitvoerig in het CVIN aan
de orde zullen komen. Na een vluchtige kennisneming daarvan zal in
het CVIN zelf een apart actueel onderwerp worden bediscussieerd.
De eerstvolgende keer: Joegoslavie, de relatieve kalmte in dat land
na de dood van Tito.

Volgende CVXN-rergadering: 14 mei a.a.

5. Begeringebrieven.

H.BVD acht het veneelijk dat bij de distributie van regeringsbrie-
ven de regel wordt aangehouden, dat slechts aan de Coordinator een
copie wordt gezonden wanneer de Minister-President een copie ont-
vangt.

6. Bespreking met de Minister.

H.BVD yermeldt enkele bijzonderheden ait zijn laatste gesprek met de
Hinister.
- De CdK Noord-Holland het*ft te kennen gegeven, dat hij wenst dat ook
Hoofd CRI deelneemt aan de CdK-vergadering op 25 mei a.s., (ter
bespreking van openbare orde. problemen). H.BVD heeft daartegen be-
zwaar. (gaat niet door).

- De Minister is er v66r, dat de belnvloedingsrapporten aan de leden
der Vaste Kamercommissie t.k. worden gezonden. Hij is echter tegen
het doen circuleren van twee versies. Hij zoekt contact met Minis-
ter V.d. Klaauw.

7. Qesprek H.BYD met H.M. de Koningin .

H.BVD doet mededeling ran zijn gesprek met H.M. de Koningin, dat
zeer positief is verlopen.
10 april 1981



ATOOBA

QCHTEHDBESPRKKlito op dinsdag 14 april 1981.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - DIB - PHE - HTD.

Afwezig : ——

1. Bedreiging nucleaire technolog«n in Zvitserland.

DIB bespreekt e«n telex ontTangen Tan over bedreiglngen aan het
adreo Tan een bedrijf dat nucteaire technologie produeeert en aede-
verkers daarvan i.v.a. leverantiea aan Pakistan*

2. Pand.

Aan hr. (Stichting Horeca) is de negatieve beslissing Tan de
Dienst aeegedeeld. Hij heeft toegezegd ons aee te zullen delen vie
zich als gegadigden aelden.

3. Flo.
H.BVD doet aededeling Tan het feit dat een nog onder het Torige kabi-
net genoaen beslissing flo-regelingen opnieuv onder de loop te neaen
en waaraan i.v.m. telkens andere ooatandigheden wat de BVD betreft
geen gevolg is gegeven, thane definitief niet vordt uitgeToerd, sulks
geeien o.a. de totstandkoaing Tan de VUT-regeling. H.BVD heeft dit
net de S.G. besproken.

4. Rapportage t.b.T. internationale bijeenkoasten.

H.BVD signaleert, dat deze rapportage niet altijd aet die zorg tot
stand koat als Toor de betreffende gelegenheden gepast is. Hij rer-
zoekt er naar te streTen dat Toortaan zo'n zes weken To6r een eonfe-
rentie over de nodige rapportage overleg plaats vindt tussen de pro-
dueenten en H.KEB.

5* KaaeroTertredingen aaart.

17* "Qeen aanlelding tot Terontrusting".

april 1981.



ATOOBA

OCHTEHDBgSPBEKIHO op dinsdag 21 april 1981.

Aanwezig : PH.BVD - HK - PBB - HC - HD - PEE - TDV.

Afwezig : H.BVD.

1» Reacties op dood Tan

PHB veraeldt enige reacties in de kraakwereld. Van de aeer direkte
syapathisanten is niets Ternoaen.

2. Uitwijzing LeonoT.

Ondanka opvallende publiciteit zijn er Tan SoTjet-zijde geen reacties
te noteren.

3. Situatie Snrinaae.

HD wijst erop dat de uitwijsing Tan de Militaire Missie en bet streTen
van de Surinaaase regering naar een socialistieche aaatachappij conae-
quenties aoet hebben Toor onze relatie net de CID en Toor de Teilig-
heidaonderzoeken naar Sorinaaera i.T.a. Tertrouwensfnnctiea.
PH.BVD beaaat dat de positie Tan delicaat ia en de toekoaet Tan
de CID onzeker. Hij aeent dat de kwestie Tan de Teiligheidaondereoeken
onder de aandacht Tan de regering gebracht moet worden.

5. DSC-herhalingacnreuaaen.

Hedeverkera Tan de Dienat hebben wederoa uitnodigingen ontTangen voor
een herhalingaeuratia. Belangstellenden worden Tercocht zich in Ter-
binding te atellen met HK.

6. InhuldJKingaaedaillea.

Het blijkt dat nog uitbreiding kan worden gegeTen aan de opgaTe Tan
•edeverkera Tan de Dienet die vanwege hun verkzaamheden Terband
houdend net de troonwiaaeling in aanaerking zouden kunnen koaen voor
een herinneringaaedaille. Hoofden Tan de diverse dienatonderdelen
worden verzocht na te gaan en op korte teraijn aan PH.BVD te aelden
wie naar bun aening alsnog Toorgedragen kunnen worden (en daarbij aet
naae niet diegenen over net hoofd te zien die vanwege hun rang of
functie geaeenlijk "in de schaduw" blijTen).

21 april 1981.



AURORA
SSSSBSE

OCHTEHDBE8PREKINQ op vri.ldaic 24 april 196*1.

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - PEE - HTD.

Afwezig :

1. Probleaen road de ICVU.
HB licht de probleaen toe die de HVU ondervlndt bij het doen accepte-
ren van de kandidatenlijaten. De burge>eeater Tan Haarle* heeft de
politie verzocht te onderzoeken hoe de handtekeningen verzaaeld zijn.
Dezerzijda la geateld, dat ala de ID daarbij een rol EOU apelen, zij
dit niet sou doen ala verblading van de BVD.

2. Bijeenkoaet CoMiieaie Van der HoeTen»

Op 23.4 heeft de Coraiaaie veer vergaderd over de eaken en
. De aerate berichten hierover luiden, dat de Coaaisaie sterk de

nadruk legt op die elementen uit een recente brief van de Miniater van
BiZa, die betrekking hebben op de waardering van de peraoon van de
aollicitant.

3. Circulaire BVA.

PH.BVD bereelt de Circulaire van de BVA over het onderhouden van be-
paalda huisregels in de aandaeht aan.

k. Yeraoek IDS.

H.BVD deelt mede, dat de IDS geintereaaeerd sou eijn in uiteenzettin-
gen over "beiwiliging" en "coaumniaBe" en vraagt HD en HB t.g.t. hier
met de leiding van de IDB over te apreken.

5. Konimtinnedag.

Kol. heeft contact gezocht Bet H.BVD over de bedreigingen
van koninginnedag. HB en HC zullen daaraan heden aandaeht beateden.

april 19&1*



OCHTEKDBEBPREKIHQ op dinadag 28 april 1981.

Aanwazig : PH.BVD - HB - EC - HD - PHB - HTD - KA/C.

Afwazig : H.BVD - HK.

1. Koniaginnadag.

Gistaran la mat da laiding van da VailighaidBdienat Tan hat Koninklijk
Huis van gedaehtan gaviaaald over da ta varvachten •oeilijkhedan op
Koninginnedag.

2. Zuidaolnkkara.

Hat dazar dagan gahoudan eongraa gaaft voadaal aan da varwaehting dat
hat gawalddadig activisae voorlopig gaan faktor van toatakania naar ia
bij da varwecanlijking Tan da politieheaepirati«s ran da Zuidaolukkara

3* Pitlakkan ran dafanaiagahai«an«

Gablakan ia dat gaclaaeificearde dokmiantan c.q. gagarana batrakking
habbanda op da bazuinigingaoparatia bij Defansia in handan zijn ge-
apaald van da VARA an da P.v.d.A.. Hat door Dafanaia ingaatalda ondar-
zoak haaft (nog) gaan klaarhaid gabracht in da vraag via hiarvoor ver-
antwoordalijk ia.

28 april 1981.



AURORA

OCHTEHDBESPREKIHG op Trijdag 1 aai 1981.

Aanwezig : H.BVD - FH.BVD - HK - PHB - HC - HD - PHE - HTD.

Afwezig t

1. Vieuabeleid Cubaanaaaabaasada.

2. Chef LibiBCh Volkaburaau.

Libia haaft da naaa bakand geaaakt van hat toekoastig hoofd Tan hat
Libiech Volksburaau in Nederland. Zijn antecedentan blijken niat al
ta alacht ta zijn.

3- Aabaeeadaraad Pakiataanea aabaeaada.

Een aabassaderaad van daze aabasaada haaft ta kannan gagevan niat naar
zijn land ta willen tarugkaran (Hij zou batrokkan zijn gawaeat bij da
bakande drugaaffaire vorig jaar).

**• IKY zoakt contact aat Daparta«ant»

Hat IKV haaft OB aan gaaprak verzocht mat da Hiniatar (i.e. da
DG 00 an V) Aangazian dezerzijds bakand is valka gaaprakkan najians
daza organisatla al aet andara dapartanantan zijn gevoard, zal aan
da DG 00 an V op korta taraijn aniga inforvatia verschaft worden.

5. Regleaant oplaidingan etc* goadgakaurd.

Varnoman ia dat da Minister zijn handtakaning haaft gezet.

6. NATO Special Coaaittee.

H.BVD doet enkele aededelingen over da daze week gehouden vargadaring
van hat Spacial Coamittee. Er zal op verzoek Tan da Council aan nieuwe
Torn Tan rapportaga aan da Council gezocht wordan, waarbij da nadruk
koat ta liggan op da analyse (derhalve niat maar da traditionela op-
soaaing Tan feitalijke gegavens).
BoTandian wordt dit jaar ean Spacial gaproducaard OTar da "varborgen
factor in da karnwapendiscusaia". Nadarland zendt hat balnTloadings-
rapport in.

1 aai 1981



AUBORA
assess

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 8 aei 1981.

Aanwezig : H.BVD - FH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HTD.

Afwezig : —~

1. Yerplaatsingen binnen de Dienst.

HC signaleert een zeker manco in het beveiligingsregime van de Dienst
doordat some medewerkers van minder kwetsbare plaatsen naar meer of
zeer kwetsbare plaataen worden verschoven zonder dat op de security-
omstandigheden van betrokkenen wordt gelet.

V H.BVD neent - zonder op dit punt vaste stelregels te willen invoeren -
dat chefs en/of PZ op dit punt attent behoren te zijn en in daarvoor
in aanmerklng komende gevallen contact kunnen zoeken met de BVA.

2. Nieuve afwijzing voor vertrouwensfunctie.

HD meldt dat een nieuw afwijzingsgeval te verwachten is bij de PTT.
Het betreft een sollicitant met IKB-witte BVD-antecedenten.

3. Zaak

» Beleidsnota meerjarenplanning BYD.

/̂  H.BVD deelt mede vernomen te hebben, dat de Minister deze nota wel aei
zal bespreken.

5- Rapport age SEP.

H.BVD vraagt attentie voor een voor st el van H.SBP over andere vormen
van rapport age, welk voorstel aan verschillende hoof den van eenheden
om commentaar is/wordt toegezonden.

8 mei 1981.



AURORA
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 12 mei 1981.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - PHC - HD - HE - TDV.

Afwezig : H.BVD.

1. Qesprek met defector;

2. Kamervraiten.

De vragen van GPV-er Van der Jagt rond het z.g. dossier Aantjes in
de DDR-archieven zijn ontvangen. De Ministers van BiZa en Tan Justiti«
sullen moeten antvoorden.

12 mei 1981



AURORA

OCHTEKDBESPREKING op vrijdag 15 mei 1981.

Aanwezig : HK - PHB - PEC - HE - TDV.

Afwezig : H.BVD - PH.BVD - HD.

1. Geruchten.

Da Haagsa politia is gabeld door aen anonymus, zich noemande wapen-
handelaar ta Antwerpen, die wapens verkocht zou hebben aan 5 jonge
mannen mat anode plannen jegens Dan Uyl. Dit bericht wordt als uiterst
onwaarschijnlijk bahandeld.

Volgene geruchten wordt op 16.5 bij Dodewaard da actia van 9«5 her-
haald. Hierover is contact mat 00 en V.

2. Aotia CPN.

In hat weekend van 16-1? mei wordt een door da CPN georganiseerde be-
zettingsactia ultgevoerd in hat Lauwersmeergebied. Gesproken wordt
van aan ordedienst van 100 man.

3. Molukkers.

Hit Molukse kring is vernomen dat de Binds kort bestaande republiek
Vanuatu, waarmee RMS-aanhangers contact hebben, aan 300 Molukkers
trainingsfaciliteiten zou hebben aangeboden.

15 mei 1981



AURORA

OCHTEHDBESPBEKING op dinsdag 19 mei 1981.

Aanwezig : H.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - TDV.

Afwezig : PH.BVD.

1. Actiea.

PHB meldt dat, naar nu bekend is geworden, vorige week een kleine
brandbon bij de Britisch Council te Amsterdam is binnengeworpen.
Mogelijk houdt dit verband met de gebeurtenissen in Noord-Ierland.

De actie bij Dodewaard ale gemeld in Aurora d.d. 15»5 is niet door-
gegaan.

2, Commissie Van der Hoeven.

ED deelt mede vernomen te hebben dat de Commissie Van der Hoeven ten
aanzien van en tot de conclusie is gekomen dat de eer
dere afwijzingen onterecht zijn geweest.
De juiste tekst van de adviezen van de Commissie is nog niet voorhan-
den.

J. Examen baaiacursus nieuve stijl.

Voor dit voor het eerst in nieuwe stijl afgenomen examen, gehouden
op 1̂  en 15 mei j.l. is - zo meldt HE - een BVD-kandidaat gezakt.
Een VNA-kandidaat krijgt herexamen.

k. CdK-vergadering.

H.BVD deelt mede, dat de CdK Noord-Holland op deze vergadering, ge-
pland voor 25 mei, "met hem" wil spreken over de taak van de BVD en
de PID's m.b.t. de tegenwoordige openbare orde problemen. Na een
korte discussie besluit H.BVD deze kwestie op 22.3 v66r te bespreken
in Aurora-kring.

19 aei 1981.



AURORA
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OCHTENDBESPBEKIWQ op vri.ldag 22 mei 1981.

Aanwezig : H.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - TDV.

Afwezig : PH.BVD.

1. Kraakbeveging.

Hit de krakerswereld in Nijmegen zijn berichten gekoraen over een acti<
bedoeld om een bijeenkomst van de CDA-top in verwarring te brengen.
Bijzonderheden zijn via de geeigende kanalen doorgespeeld.

2. Artikel L.G.

Aan de beer Coordinator ie op zijn verzoek een vertallng verschaft
van een artikel in de Literatoernaja Gazeta, waarvan dezer dagen aan-
balingen in de pers zijn verschenen.

J. Spanningen tusaen Israel en Syrie.

*t. Anti-kernenergiebewegin^.

HD pleit voor een betere voorbewerking van gesprekken die plaatsvin-
den net plaatselijke autoriteiten i.v.n. te verwachten acties, met
name in die gevallen waarin vertegenwoordigers van andere instantiee
mede namene de BVD spreken.

5« Onrust KLM-personeel.

Gesproken wordt over publicaties m.b.t. meningen die door een bekende
"deekundige" op het gebied van antecedentenonderzoeken aan de onder-
nemingsraad van de KLM ten beste zijn gegeven. Overwogen wordt dat
het nuttig zou zijn als een dergelijke ondernemingeraad globale maar
goede voorlichting zou kunnen krijgen, zodat de onruet niet onnodig
vergroot wordt.

6. Beginning op BVD-taak m«b.t. activiame.

H.BVD verzoekt deze bezinning in B voortgang te doen vinden, te ge-
legener tijd met HK, waarna de problematiek in de Aurorakring aan de
orde gesteld zal worden.



AURORA

OCHTENDBESPBEKIMQ op dinadag 26 aei 1981

Aanwezigt H.BVD - PHB - HC - HD - FHX - KA/C

Afvesig : PH.BVD - HK - HTD

1. Surinaae

PHB aaakt gewag van zijn gesprek net , hoofd Tan de inaid~
dels opgeheTen Militaire Missie, oTer de toestand in Surinam* en de nogal
preeaire positie van .
H.BVD aeht het met PHB niet raadzaan , die goeddeels hersteld
ia van cijn ziekte, thans een bezoek aan Surinaae te laten brengen.

2. Vreeadelingen in vertrouwensfunctiee

Een toenemend aantal Treeadelingen wordt, BO aignaleert HD, benoead in
Tertrouvensfuncties Bonder dat naar hen een adekwaat Teiligheidsonderzoek
ingesteld is kunnen worden. Weliswaar tracht men d.m.T. herhaalondersoeken
lets aan deze ongewenste aituatie te doen naar aeer dan een lapmiddel is
dit niet* Hier ligt, aldua H.BVD en HD, een taak voor de Peraanente
Coanissie Vertrouwenafuneties*

3* ZuidBolukkera

Manusaaa heeft net een Tertegenwoordiger Tan de republiek Vanuatu gespro-
ken OTer een aanbod Zuidmolukkers een militaire opleiding te geven gericht
op de doelstellingen geformuleerd tijdena de Patiaa-eonferentie. Anders
dan Hanusama sehijnt een aantal Zuidaolukse jongeren hierin een kans te
zien nun Trijheidsideaal op militaire wijze gestalte te geren.
Naar het zich laat aansien sal dit weer op een teleurstelling uitlopen aet
het risieo dat gegrepen wordt naar het wapen Tan de terreur net zoals na
het echee Tan het Vietnaa-aTontnur in 1976/7*
Een externe berichtgeTing over deze jongste ontwikkelingen is in Toorberei*
ding.

k. Qeeprek H.BVD aet

heeft zich dozer dagen aet een aantal Tragen/suggesties tot
H.BVD gewend. Deze heeft hea de te bewandelen weg gevezen.

Agenda H.BVD

1 t/a 3 Juni - Hoorwegen

5 en 6 juni - hauts fonetionnaires

9 t/a 17 juni _ x f
22 t/a 30 Juni Terioi

26.5.1981.



AURORA

OCHTEHDBESPRBKIHQ op rrijdag 29 ••! 1981

Aanwacig: H.BVD - PHB - PHC - DIB - HS - HTD - KA/C

Afw9Big : PH.BVD-HK

1.

2.

*»• Politiaka belnTloeding

H.SBP sal zich »et HB, EC, HK en HPZ verstaan orer da Traag waar da taak
"Politieke belnvloeding" organisatorisch ondargabraeht Boat wordan an weIka
functionariaean mat deae taak meeten wordan belast.

5« Procedure externe Tacaturas

a. Da Dienst baparkt zich tot doorgalaiding ran da aollicitatiaa, Indian
bij da vervulling Tan da vacature gaen dienatbalang batrokkan is;

b_. da Dienst traadt bemiddelend op Indian bij da rerrulling van da vaeatura
"" wal aen dienatbelang batrokkan is. (vb. Nato Office of Security).

6. Agenda

1 juni - Qrote Eraluatiedriehoek (bijdragan aan PH.BVD)

5 juni - Hauts fonctionnairas

18/19-6 - afscheidebegoek

25 juni - Afschaid 's aronds

7. Nieuw adrea H.BYP (m.i..v. 10 juni)



AURORA

OCHTHiDBBSPREKIHQ op dinsdag 2 Juni 1981

Aanvaeig: PH.BVD - HB - HC - DIB - HB - HTD - KA/C

ATwasig i H.BVD - HK

1. Maiji Khadar
Daea PLO-vertegenwoordiger is gistaran ta Brassal doodgaachotan. Man tast
nog in 't duister weIke organisatia hiervoor yerantvoordalijk is.

2. Kul op rakast roor Sowjats

BuZa haaft da aia tot schadavargoading «et batrakking tot da brand bij
Aaroflot afgavacan. Dit lot daalda ook hat yarzoak tot toalating ran aan
Sowjatrussiseha directeur bij TWH alsmada hat vareoek da permitregeling
op aan bapaald punt ta rersoepalan.

3. PCM

Baslotan is UCN tijdans da roor nedio juni aangakondigda blokkada ta
sluitan; Praneo daarantagan blijft opan. Aldus DIB.

2.6.1981.



AURORA

OCHTEMDBESPREKIKQ op vrijdag 5 Juni 1981

Aanwezigl PH.BVD - HB - HC - HD - HB - HTD - KA/C

Afvezig : H.BVD - HK

1. AdTJeacoMaiaBia terrettrbaetri riding

HB doet enkele •ededelingen orer d« aerate vergadering Tan daze coraiasie in
nieuwe samenatelling.

2, Paleatijnen

In Palestijnae kringan blijkt aen rerheugd over da verkiecingawinat ran D*66«

3* Japanaa Rode Legar

Sakening gahouden wordt, aldua EC, aet aan mogalijka aetia ran da eijde van
hat Japanaa Rode Lager bij galeganheid Tan hat bezoek Tan de Japanse premier
aan ems land op 18 jtmi a.s,»

*<•• Ruaaan

6. CYIM

PH.BVD doet enkele madedelingen oTar da jongata CVIN-Targadering die in net
taken atond Tan hat theaa Yugo-SlaTie• Hij batreurt da (ta) late toezending
Tan het door Buitenlandae Zaken opgeatelde diacuaaieatuk als gevolg waarTan
8BP er gaan conaantaar aaer op heeft kunnen

5 Juni 1981



AURORA

OCHTEWDBESPREKING op dinadag 9 .1uni 1981.

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

Afwezig : H.BVD.

1. Nairn Khader.

Verantwoordelijkheid voor de moord op PLO-vertegenwoordiger Nairn Kha-
der is, volgens een bericht van , opgeeist door
een Shiitiache palestijnse organisatie in Libanon. Het zou gaan om
een vraakactie.

2. Nieuw bestuur Amicales.

In verschillende plaatsen in one land, waar in net afgelopen weekend
verkiezingen gehouden werden voor een nieuw bestuur van de Amicales,
zijn deze verstoord door demonstraties en gewelddadigheden van de
kant van linkse Harokkanen en sympathisanten.

9 juni 1981



ATJBORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 12 juni 1981.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HI - HTD.

Afwezig : H.BVD.

1. Papoea's.

HC meldt dat morgen een bijeenkomst zal plaatsvinden te Nieuwegein
van alle Papoea-bewegingen in Nederland. Het is de bedoeling dat
daarna een Internationale conferentie zal worden gehouden. Vanwege
de vele interne conflicten zal van een en ander wel weinig terecht-
komen.

2. Terreur.

Van is bericht ontvangen over verwacht optreden in Europa van
terreurcommando's van de Pakistaanse oppositie.
Er zouden contacten zijn met Palestijnen.

3« Conuaissie Van der Hoeven.

HK meldt van dhr. vernomen te hebben dat de Commissie thans
schriftelijk advies heeft uitgebracht over de zaken en

. Daaruit zou blijken dat de Commissie van mening is dat
de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn laatste brief bedoeld
zou hebben dat "politieke antecedenten niet meer meetellen".

12 juni 1981



AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 16 juni 1981

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

Afwezig : H.BVD.

1. Zuid-Molukkers.

HC doet enkele mededelingen omtrent recente ontwikkelingen in de
PATIMA-sfeer. De "Triple Alliantie" begint meer kleur te krijgen.
In Vanuata zal een kantoor van de RMS gevestigd worden, in Portugal
een bijkantoor. Ook wordt over wapens gesproken.
Manusama zou niet veel fiducie hebben in het avontuur.
Tegenover de enthousiaste aanhangers van de gecoribfaeerde bevrij-
dingsstrijd staan tegenstanders als voormalige Indonesie-reizigers
die het RMS-ideaal op de Molukken dood hebben aangetroffen.
Tegenstellingen en (straks) teleurstellingen zullen weer tot onge-
wenste onruet en uitbarstingen kunnen leiden.

2. Veiligheidsonderzoeken militaire diensten.

HD vraagt aandacht voor de eerder van de zijde van deze diensten
geuite en nog steeds actuele wens tot aansluiting op de BVD-computer,
Gelijkluidende opvattingen m.b.t. veiligheidsonderzoeken en vanzelf-
sprekendheid van het nut daarvan uit een oogpunt van efficiency wor-
den als argumenten aangevoerd. Aan BVD-zijde worden technische maar
vooral beleidsoatige bezwaren aangevoerd.
Hoe dan ook zullen aantallen aanvragen aan one gericht, volgens HD,
sterk gaan toenemen.

k, Beeoeken buitenlanders.
PH.BVD verzoekt bezoeken van buitenlanders wel altijd ter kennis
van H.KEB te brengen.

16 juni 1981



Aurora
=S===

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 19 .1uni 1981.

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

Afwezig : -—

1. Suriname*

Het voorm. hoofd van de Nederlandse nilitaire missie te Paramaribo,
, is bij de machthebbere uit de gratie en zal niet ale

defensie-attache naar Suriname terugkeren. Een ambtenaar van BuZa
en een ambtenaar Tan Defensie onderhandelen in Suriname over een an-
dere kandidaat.

Het hit-team dat in Guana de Surinaamse linkse politicus Keerveld zou
hebben vermoord heeft een visum voor Nederland aangevraagd. De K.Mar-
ie ingelicht.

2. Molukkers.

HC meldt dat in Molukse kring sprake is van een revival van net RMS-
ideaal vanwege de "triple alliantie". Zoals verwacht, zijn er echter
ook conflicten over ontstaan.
De Nederlandse ambassadeur in Portugal heeft de Timorees ont-
boden OBI uitleg te geven* Hij zou het verder zaken doen met Molukkers
en Papoea's hebben ontraden. Manusama is boos*

3. De eaak .

De zaak dient vandaag. KA/C woont de zitting bij (Eis 2\r voor fraudezaak en voorbereidingshandelir^en art. ?3a V.v.Sr.)

19 juni 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinadag 23 3uni 1981.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - PHC - HD - HE - HTD.

Afwezig : H.BVD.

1. De zaak .

Gesproken wordt over enkele aspecten van de zaak die op
19 juni gediend heeft. Algemeen is men van mening dat de LOVJ zich
weinig slagvaardig heeft betoond tegenover een verdediger die redelijk
goed voor de dag kwam.
Men vraagt zich af, of net vooroverleg met de LOVJ in voorkomende
gevallen niet verbeterd moet worden. Anderzijds wordt de LOVJ ale in
het algemeen "lauw" beschreven*
De beveiligingssituatie bij Defensie (een van de argumenten van de
verdediging) is een ander punt waar iets aan moet worden gedaan. HD
merkt op, dat het informeel overleg met de militairen wat dit betraft
slechts beperkte resultaten heeft. PH.BVD is van mening, dat als dit
informeel overleg tot "bepaalde conclusies" leidt, deze door H.BVD
op een ander platform naar voren gebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld
kan hij de kwestle opnemen met de coordinator.

2. UCH.

HD doet verslag van zijn contact met de directie van de UCN na de
blokkade en betoging van vorige week. O.a. heeft de TTCN lagere schat-
tingen van het aantal deelnemers dan de pers: op de gewone dagen niet
meer dan 500; op de slotdag 1000. Er is voor eeen ton schade aange-
richt. De stemming bij UCN is goed.

23 juni 1981



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 26 juni 1981.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - HC - HD - PHE - HTD.

Afwezig : H.BVD

1. Terreur.

HC meldt de ontvangst van telexberichten van H _ en nu ook van
over de mogelijkheid van aanslagen op Israelieche doelen van

Iraakse zijde.

2. Hoffmanngroep verder in opspraak.

In de pers zijn berichten verschenen over opleiding van Hoffmann-aan-
hangers door de FLO in Beiroet. De Christelijke Falange maakt daar
veel ophef over, de PLO-chef tegelijk beschuldigend het breir
te zijn geweest achter de aanslagen in Bologna en Munchen. De PLO
beweert, dat integendeel de Falange Hoffmann-aanhangers opleidt.

3. EJ.

PHB ffleldt, dat twee EJ-ers ruimschoote geslaagd zijn voor het spreek-
vaardigheidsexamen Servo-Kroatisch.

26 juni 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 30 .1uni 1981.

Aanwezig : PH.BVD - H K - H B - H C - H D - PHE.

Afwezig : H.BVD - HTD.

1. Pat ima-problemen.

Zoals eerder in Aurora gemeld, is door BuZa bij verschillende ambas-
sadeurs gelnformeerd naar Patima-contacten en is de Nederlandse
ambassadeur te Lissabon in verband daarmee nogal voortvarend te
werk gegaan.
Ir. Manusama heeft nu een boze brief aan de H.P. gezonden die in een
bestaand interdepartementaal overleg-groepje ("IOM") behandeld zal
worden. De BVD doet daaraan mee.

2. Introductie toekomstige bewindsman.

PH.BVD heeft van de S.G. vernomen dat ten departemente een introduc-
tiemap wordt samengeeteld ten behoeve van de nieuwe minister. De
vraag is of de BVD daarvoor een bijdrage meet leveren.

30 juni 1981.


