
OCHTEMDBESPREKING op Trijdag 2 oktober 1981.

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

Afwezig :

1. Egyptenaren aangehouden.

PHC deelt mede dat in Rotterdam drie Egyptenaren zijn aangehouden die
belangstelling koesterden voor de synagoge. Aanhoudingen in Amster-
dam zouden volgen.
HK heeft Ternomen dat in de Joodse gemeenschap grote onrust is ont-
staan over deze zaak.

2. Agent MfS gearresteerd.

3. Krantebericht

Volgens de Volkskrant zou de huidige minister van V en W andere op-
Tat tingen hebben yerkondigd over de zaak dan zijn voorganger.
Gepoogd zal worden opheldering te krijgen over dit bericht, dat er
niet erg betrouvbaar uitziet.

4. Beveiliging Ambassades.

In de grote evaluatie-vierhoek zijn de BuZa eisen m.b.t. een perma-
nente bewaking Tan de Franse, Duitse en Engelse ambassades met annex-
en kritisch besproken. H.BVD heeft tussenTOorstellen gedaan Toor
situaties waarin Tan een concrete dreiging geen sprake is

5» Beantvoording Tragen Wagenaar.

HD Traagt of de fraagbeantwoording door de minister en eventuele
conclusies die daaruit m.b.t. zijn beleid te trekken zijn nader kun-
nen worden besproken. Dit gebeurt in de Aurora Tan 6/10.
H.BVD geeft te kennen, dat er geen indicaties zijn dat we met een ge-
wijzigd beleid te maken hebben.

2 oktober 1981



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 6 oktober 1981

Aanveeig* H.BVD . PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD

Afwezig : ——

1* MeningsTormjng orer de CPU

HB signaleert het Terschijnen ran een PrdA rapport orer de CPN, dat
blijkens een persberieht heel wel sou aanaluiten bij once "stellingen".

2» Yerdachte Bgyptenaren

De rerdachte Egyptenaren (zie rorige Aurora) zijn het land uitgezet. De
overtuiging blijft beetaan dat cij observaties pleegden. Ter beecherning
van Joodse objecten is voorlopig atatische politiebewaking aanberolen.

3» -specialist
Op 30 oktober a.s* becoekt ons een -specialist op het gebied Tan
V en T, Hij zal roor C een roordracht houdea.

^« Conferentie Kopenhagen

HC doet enkele nededelingen OTer een conferentie van rertegenwoordigers
ran Europese diensten OTer het onderwerp "actiTe measures and eounter-
•easuree". De conclnsies sullen door de Denen per telex worden Terspreid*

5« Telexen

HTD klaagt OTer urenlange telexen net aateriaal Toor Internationale Terga-
deringen.

6. Vragen PSP

De PSP (meTr. Van Es) heeft nieuwe Tragen gesteld OTer de Teronderstelde
bemoeienis Tan de Dienst «et de Tredesbeweging*

6 oktober 1981



AURORA

OCHTEHDBESPREKIltQ op Trijdag 9 oktobar 1981

Aaawecigx H.BVD - PH.BVD - H B - H C - H D - H K - HTD - KA/C

Afwezig I HK

1. IKV

- Hat ruaoer road da Hederlandae Tredeabevegingen la hat algemaaa aa hat
IKV ia het bijzonder la aog ataada aiat Teratomd. Vooral da uitlatiogaa
ran da publicist an da journalist ••a* or«r hat
baataan van allarlai BVD-rapportaa mat betrakking tot het IKV houdaa da
ganoaderaa bezig. Hat is Tooralaaog Tolatrekt onduidelijk over walka
inside-information da heren beaehikkea ea hoe zij daar aaa gekoaen zijn.

- Vale journalisten hebbaa zich da afgelopea dagaa mat Terzoek om eommeataar
tot da Dieaat gawaad. Da boot ia afgehouden.

- Naar aanlaidiag Tan aaa uitlatiag fan aaa woordroardar raa Biaaaalaadaa
Zaken tegenoTer Vrij Naderlaad over hat baataaa Tan bapaalda BVD-rapportaa
haaft hat Twaeda Kaaerlid Van Ea (PSP) enkele hier en daar indringende
Tragea geatald. Op uitdrukkelijke weaa Tan de Minister cijn de Tragen
iamiddela (dus op seer korta tarmija) beaatwoord* Da beantwoordingeproce-
dure ia dit keer aiet gehael rimpallooa Terlopen. Zo bleak het aaia da
Minister Toorgelegde concept op enkele puaten aubatantieel af ta wijkea
Tan het concept waaroTer met de BVD-Tertegeawoordiger oTereenatammiag was
bareikt.

2. CPU

Kr lijkt zich een aeheidiag Tan geeaten biaaaa te CPM ta gaaa Toltrekken met
betrekkiag tot de Eura-communistische lija. Zo *ou a.m. Marcus Bakkar rich ia
sear negatieve zin hebbea uitgelaten OTer de Toorataadera ea sou ar hier aa
daar op lokaal aiTeau reads OTer royariagaa geaproken worden.

Minister Zaaralkiag heeft da Vaata Gbmaiasie eaa brief gezonden waarin hij
cija ataadpuat met betrakkiag tot de ia de affaire aan da orda sijada
Tragen uiteenzet* Anders daa da maaata peraartikelen villea doea geloTaa
vijkt dit ataadpuat aiet wezenlijk af Tan dat Tan zijn ambtaTOorganger*

9*10-1981



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 13 oktober 1981

Aanwecigx H.BVD - PH,BVD - HK - PHB - EC - HD - HZ - HTD

Afwesig t ——

1. STC

HD Beldt, dat mogelijk «en niet-Nederlandse eandidaat d« rakature Teor
security officer bij STC zal gaan vervullen. De BVD is hieroTer niet geeon~
sulteerd, hoewel dit voorschrift is. Er sullen stappen worden ondermmen*

2. IKY

Gebleken is, dat de leiding ran net IKY beduoht is roor de inrloed ran
Christenen Toor het Socialisae in de Basisbeweging, nu ererwogen wordt de
Basisbeweging net het IKY te fuseren*

3« "Hussenbalans*

Het PrdA-rapport "Tussenbalans1* orer de rerhouding PrdA - CPU is ontyangen*
Het is met betrekking tot de CPN overvegend kritisch ran toon.

**• Persselectie

Aan de leiding van B wordt rersocht assistentie te Terlenen aan ACD bij het
rerzorgen Tan het persorerricht. Het rou orerigens nuttig cijn, ale de rer-
schillende sectoren ran de Dienst hun vensen set betrekking tot de pere-
selectie couden kenbaar saken aan de saaenstellers daarran.

13-10-1981



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 16 oktober 1981.

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

Afwezig : —~

1. NATO Special Committee (working-group).

EC en HSBP hebben aan een vergadering van de working-group deelge-
nomen. HC meldt dat de vergadering een verre van gaaf verloop had
door niet bevredigend voorwerk door net eecretariaat.

2. Bezoek Joegoslavische Minister van Defenaie.

Met het oog op dit komende bezoek is er behoefte aan een dreigings-
analyse. Hieraan wordt gewerkt. (Over deze zaak heeft HC contact ge-
had met overete ).

3- Rendeg-Voua?

Een onbekende heeft op 12/10 *s avonds gebeld naar het Catshuis met
de mededeling dat in "De Kabouter" te Den Haag een rendez-vous zou
plaatBvinden met een KGB officier. Vervolgens zijn de K.MAR en de
ID Den Haag in het geweer gekomen, maar de BVD is niet bij de zaak
betrokken. Een actie rond "De Kabouter" door de ID Den Haag heeft
geen resultaat opgeleverd.
Met de ID zal een appeltje geschild worden.

Ir. heeft een niet-vertrouvnsfunctie bij de PTT geweigerd.
Hr. heeft de functie gekregen waarnaar hij heeft gesolli-
citeerd, zij het dat deze (op papier?; van vertrouwensaspecten is
ontdaan.
Te vrezen is, dat op deze wijze het systeem wordt uitgehold.

HK meldt het voorlopige resultaat van onderzoekingen naar eventuele
stukken vaarin informatie voorkomt die (blijkens zijn
brief aan de Vaste Commissie) zou kennen. Er zijn twee van de ID
Utrecht afkomstige rapporten getraceerd die dezelfde gegevens bevat-
ten als zou hebben gezien. Niet waarschijnlijk is, dat
hij deze rapporten (uit 197?) zelf heeft gezien. Hij beweert dat zijn
gegevens afkomstig zijn van een medewerker van de Telegraaf.

6. Bezoek aan ..

PH.BVD vertelt enige bijzonderheden over het bezoek dat hij met HTD
aan heeft gebracht.

16 oktober



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 20 oktober 1981.

Aanwessig : PH.BVD - H K - H B - H C - H D - FEE - TDV.

Afwezig : H.BVD.

1. Trotakisten kopen -pand in Amsterdam*

Het Instituut tot bevordering van het wetenschappelijk en democra-
tisch socialisme heeft een kapitaal pand gekocht in Amsterdam. Tot de
"beheerders" behoren en .

2. Tuesenbalans»

Enkele redacteuren van het P.v.d.A.-rapport Tussenbalans blijken te
zijn: , en .

3» Handel in embargogoederen.

HC doet enkele mededelingen over een internetionaal vertakte handel
in computerapparatuur waartegen door BCD en CBI actie is ondernomen
met assistentie van de BVD. De DDR was het begunstigde land.

k. DFLP-recruteringen.

De vertegenwoordiger in Spanje van het marxistisch-leninistische DFLP
blijkt onlangs in Nederland Palestijnen gerecruteerd te hebben voor
zijn organisatie, ongetwijfeld tot verdriet van concurrent .

5. Informatieverstrekking t.b.v. immigratielanden.

HD doet verslag van zijn bevindingen tot nu toe met betrekking tot
het gebruik van door ons aan het Bureau van Emigratie verstrekte poli-
tieke antecedenten en de bilaterale verdragen op grond waarvan dit
gebeurt. Jaarlijks worden door D aan het Bureau van Emigratie thans
12 a 13*000 (meest negatieve) opgaven gedaan. Hedewerkers van het
Bureau beweren dat zij deze gegevens niet doorspelen aan consulaten.
Aangezien twijfel blijft, zal HD na nog nadere gegevens van

te hebben contact opgemen met het hoofd van het
Bureau*

6.

HK heeft van Mr. • copieen ontvangen van brieven van aan
de Vaste Commissie. heeft een nieuwe brief geschreven, waarin
hij zegt er om persoonlijke redenen van af te zien door de Commissie
te worden gehoord. Mr. zal, mede op aandringen van HK, toch
trachten een gesprek met hem te hebben. Ook heeft zich
met een brief tot de Vaete Commissie gewend.

Mr. verwacht, dat de Commissie binnenkort voor het eerst bijeei
zal komen (in eigen kring) en dat daarna pas een zitting met de Minis-
ter zal plaatsvinden.

20 oktober 1981



OCHTEHDBESPBEKING op vrijdag 23 oktober 1981.

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

Afwezig : H.BVD.

1. Poolse diplomaat vraagt asiel.

HB deelt oede, dat vorige week een in Stockholm gestationeerde Poolse
diplomaat contact heeft opgenomen met de Australische ambassade te
Den Haag teneinde in Australie asiel te krijgen. Hij is inmiddels in
dat land toegelaten.

2. deskundigen W en T.

De vermoedelijke 3 deskundigen op het gebied van "Wetenschap
en Techniek" die eerder zijn aangekondigd zullen op 30/10 voor de
Dienst optreden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de hr.

3« Beveiliging Joodse ofa.lecten.

HD maakt melding van het feit dat vanuit de plaatselijke politic nogal
eens om assistentie wordt gevraagd inzake de beveiliging van Joodse
objecten. Zo nodig wordt in zeer beperkte mate respons gegeven.
PH.BVD is het met HD eens, dat eerst verwezen moet worden naar com-
petente afdelingen van BiZa en Justitie (00 en V, Crime prevention).
D kan de juiste contacten introduceren.

k. Mededelingen HK.

De Landsadvokaat is nog niet begonnen aan de beant-
woording van de dagvaarding in de zaak .

Mr. spreekt op 23/10 n.a.v. diens brief aan de
Vaste Commissie.

23 oktober 1981.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 27 oktober 198l.

Aanweeig : H.BVD - PH.BVD - HK - HC - wnd. HD - HE - HTD.

Afwezig : HB.

1. Manusama in New York.

EC meldt dat ir. Manusama zich momenteel in New York bevindt, hopend
zijn stem in een of andere vergadering in VN-sfeer te kunnen doen
horen.

2. Begoek medewerker

De auteur van het boek "Active Measures" en Tan het CIA-rapport
waarop onlangs door prof. is geattendeerd, bezoekt
onze dienst op 28 oktober 19&1.

3» BA voelt zich bedreigd.

Volgens de HA zou • dreiging uitgaan van de kant ran Afghaanse
terroristen. De CRI bekommert zich hierom, BF is mede ingeschakeld.

b. Club de Berne.

H.BVD doet enkele mededelingen over zijn reis, met H.KEB, naar Bern,
Munchen, West-Berlijn.
Enige conclusies ran de vergadering Tan de Club de Berne zijn:

- De vredesbeweging wordt meer en meer een subversief wapen waarop
de CPSU greep heeft.

- Over de hele lijn nemen de activiteiten Tan de Ruseen toe met het
oog op verkrijging Tan embargogoederen.
Hierover wordt een nadere studie gewenst.

- Er wordt een nieuwe golf Tan terreur verwacht, waarin met name de
Palestijnen, de IRA en de RAF een rol spelen.
Duitsland wil over dit probleem een werkgroep convoceren.

27 oktober 1981



STAFBESPRBKING

BESPREKING op vri.1dag 30 oktober 1981.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - H.ACD - HC - HD - HE - H.FID -
HG - HPZ - H.SBP - HTD.

Afwezig : HB.

1. Kranten. periodieken. -perseelecties.

H.ACD brengt de kwestie op van de grote aantallen dagbladen en
periodieken (*f?0) die in de dienst worden gelezen en in verband
hiermee de vraag in hoeverre persselecties aan de behoefte aan
informatie voldoen.
Voorstellen gaan in de richting van een meer functie-gerichte die-
tributie van periodieken, verbetering van de persselecties en, in
verband met dit laatste, medeworking vanuit verschillende onder-
delen van de dienst aan de totstandkoming daarvan.

2. Plaatsbepaling AGD-eenheden en terminals.

Er bestaat behoefte aan heroverweging van de ACD-locaties, mede in
verband met distributie van terminals.
Hierover gaat nader gesproken worden.

HG deelt mede dat door vervanging nu weer gewerkt wordt met geheel
afgeschermde terminals. Er heeft ook enige uitbreiding van het aan-
tal plaatsgevonden.

3. Relaties D.

HD meldt het begin van de herfstronde voorlichting aan relaties bij
de overheid en het bedrijfsleven (150). Onderwerpen: o.a. politieke
belnvloeding en Khan.

4. Beperking vergoeding koaten fijbewijzen.

HE vraagt zich af of de bij circulaire aangekondigde beperkingen
niet in tegengestelde richtingWan van bevordering van een efficient
gebruik van het wagenpark van de dienst. Hij had overleg gewenst.
PH.BVD benadrukt dat de twee zaken elk hun eigen raison hebben.
Bovendien is overlegd met de CvO.

5. Wetsontverp Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

HK meldt dat het Wetsontwerp, na wijziging van het hoofdstuk over
de klachtencommissie, nu naar de Raad van State wordt gezonden.
De deelnemers aan de stafbespreking eullen de tekst ter lezing ont-
vangen. Er is belangstelling voor een afzonderlijke sessie waarin
bv. HK en KA/C een toelichting op het wetsontwerp zullen geven.

6. Amerikaanae bezoekers.

H.SBF vertelt enige bijzonderheden over een gesprek met
Dr. van de US National Intelligence Council en een ge-
sprek met mr. van over problemen van beinvloeding en
vredescampagnes. Hij constateerde een opmerkelijke bereidheid de«e
kwesties meer realistisch en onbevooroordeeld te benaderen.



- 2 -

7. Rapportajte.
H.BVD herinnert eraan, dat hij bij het aantreden Tan het nieuwe
Kabinet verzocht heeft "ter kennismaking met de Dienst" meer aan-
dacht te geven aan de produktie van rapporten. De (positieve)
reactie op dit verzoek dreigt een wat eenzijdig karakter te krijgen.
Met name de rapportage nub.t. de CPN is nn weer enigszins ingedamd.
De aanmoediging blijft echter in het algemeen van kracht, zij het
dat ook enige beperking in de dietributie vel gewenst is.

8. Rondgang H.BVD.

H.BVD besluit de vergadering met een sumuiere evaluatie Tan sijn
rondgang door de Dienst, die vrijwel is afgerond. Hij heeft het
nadere contact als positief ervaren. Hem heeft wel een behoefte
aan informatie getroffen, die lijkt te wijzen op een tekort aan
Terticale communicatie. Hij dringt crop aan na te gaan hoe dit ge-
corrigeerd kan worden en er zoveel mogelijk attent op te zijn dat
"naar beneden" wordt doorgegeven wat kan en zeker wat moet.

9« Datum Tolgende stafbespreking.

2̂ f november a.s.

30 oktober 1981.



OCHTEMDBESPBEKIHG op dinsdag 3 november 1981

Aanvezig : H.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig : PH.BVD.

1- Delegatie vredesdeskundigen.

H6 memoreert, dat de delegatie van vredesdeskundigen die onlangs
van een deelB door en Klinkenberg voorbereid bezoek aan de
SU is teruggekeerd, zeer teleurstellende ervaringen heeft gehad.

2. Willy wort el.

De auteur van een aantal acties tegen hoogspanningsleidingen is
vrijwel zeker gelndentificeerd.

3. Manusama in New York.

Ir. Manusama heeft bij de VN in New York slechts een vrijkaartje vooz
het schellinkje gekregen, waar hij niet aan het woord is gekomen.

Arabische Liga.

Ben Syrische diplomaat, , is benoemd tot eerst-verantwoorde-
lijke van het Kantoor van de Arabische Liga in Den Eaag.

5. K we 6 tie _

HD houdt een bespiegeling over het feit, dat aan nu een passen-
de al dan niet vertrouwensfunetie wordt aangeboden en dat
intussen reeds in de door hem geambieerde vertrouwensfunetie is
aangesteld. Hij voorziet dat het instituut van de vertrouwensfunetie
in een belangrijk opzieht schade gaat lijden.
H.BVD acht het prematuur uit het gebeurde rond en
reeds algemene conclusies te trekken.

BVD-rapportage»

H.BVD vestigt de aandacht op het feit, dat BVD-rapporten (met name
het KO) aan enkele personen en instanties worden gezonden die gezien
de strekkiug van het KB daarop geen aanspraak kunnen maken.
Hij verzoekt na te gaan in hoeverre dit het geval is en hoe daaraan
een eind kan worden gemaakt.

3 november 1981



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 6 november 1981.

Aanwezig : PH.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - KA/C.

Afwezig : H.BVD - HK

1. IKY.

De volgende week te Amsterdam door het IKV te houden demonstratie
zal uitsluitend tegen de NAVO-kernbewapening gericht zijn.

2. Cubaanee Ambassade.

3. Zuidmolukkere.

Metiary c.s. treffen voorbereidingen voor acties in Indonesie*
Hanusama wordt hier welbewust buiten gehouden.

4. Uitwijzing.

De Denen hebben dezer dagen Merkulov, een KGB-officier die zich
intensief bezig hield met geheime belnvloedingsactiviteiten, uitge-
wezen. In de pers is hieraan ruime aandacht geschonken. Het effect
van deze uitwijzing kan zijn dat de politieke bereidheid bij andere
Westerse landen in soortgelijke gevallen eenzelfde maatregel te
nemen, toeneemt.

5» Vragen over optreden MID.

Aan de Minister ran Defensie en van Binnenlandse Zaken zijn vanuit
de Tweede Kamer vragen gesteld m.b.t. het inwinnen Tan bevolkings-
gegevens door de MID over personen die betrokken zijn bij de Ver-
eniging Tan Dienstweigeraars. De Dienst heeft de juridische aspec-
ten van de beantwoording voor zijn rekening genomen.

6. Werkgroep regulering verkzaamheden op nucleair terrein.

Deze interdepartementale werkgroep, die tot taak heeft te onderzoe-
ken of het mogelijk is door een Nederlandse wet het in het buitenlanc
op nucleair terrein verrichten van werkzaamheden te reguleren, voor
zover de voor deze werkzaamheden benodigde kennis is opgedaan door
soortgelijke in Nederland verrichte werkzaamheden, is voor de tweede
keer bijeengeweest. Het thans overheersende gevoelen is dat het
resultaat van het onderzoek negatief zal zijn.

6 november 1981



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 10 november 1981.

Aanvezig : H.BVD - FH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig :

1. RA voelt zich bedreigd.

De RA heeft zich tot DKP/BuZa gewend met de mededeling dat gevaar
geducht wordt van de kant van een Soedanese terrorist in verband
met het komende bezoek Tan Brezhnew aan de BSD.

2. Hogmaale

De huisgenoot van is nog eenmaal geconfronteerd met een
aantal personen i.v.m. de zaak van de verdwenen auto. Politic, Lamid,
BVD en Marechaussee hebben daaraan meegewerkt. Resultaat negatief.
De zaak is wat ons betreft geeloten.

3. Nieuwe chef ID-Den Haag op komst.

HIP

k. Optreden BVD-medewerkers in commiesies etc.

ED stelt aan de orde, dat de verwijzing naar Dienst en functie van
BVD-medewerkers in bekendmakingen omtrent commissies etc. waarin zij
participeren, weinig bevredigend is. Na meer algemene discussie
hierover blijft alsnog de meest acceptabele propositie over, dat in
zulke bekendmakingen slechts gesproken zou moeten worden over de
medewerking Tan "een hoofdambtenaar Tan de BVD11, zonder naaanrermelding
PH.BVD zal dit eens met HPZ opnemen.

5. Kerstkaarten.

H.BVD stelt Toor, dat opnieuw gepoogd zal worden de Terzending Tan
Kerst- en Nieuwjaarskaarten te stroomlijnen. Er is in de Aurore-
kring een zekere consensus over de gedachte dat deze kaarten zoveel
als mogelijk is, verzonden moeten worden met (op een inlegvel) een
tekst als bv.: "Het Hoofd van de BVD en zijn medewerkers wensen U
etc". Waarbij gelegenheid zal zijn speciale complimenten en hand-
tekeningen bij te plaatsen. Dit laatste kan hopelijk ook het zenden
Tan meer kaarten naar dezelfde geadresseerde wat inperken.
Gaarne aan HK TOor 25 november een nominatieve opgave van afzenders
en geadresseerden teneinde vast te kunnen stellen hoe een en ander
gerealiseerd kan worden.

10 november 1981



AURORA

OCHTEMDBESPREKDtQ op rriJdag 13 noTaabar 1981.

Aanwesig : H.BTD - PH.BVD - HK - IB - HC - wad. HD - HE - HTD.

Afweaig i —-

1. Kwaatia

HB geeft een toaliehting op da affaire raa da benadering Tan xekere
door BOA/S, waaraan da VPHO dank sij aedewerking Tan

in twee prograaaa'a publioitait sal.geTen. Er ia aan redelijke aeker-
heid dat da banadaring op eorraeta wijxe he*ft plaatagaTondan.
HK sal Tan aan en andar per eironlaire aededeling doen aan hat pereo-
neal.

2, Ciaka lakam>

Da door Ciaka Eakan ingestelde aia tot aehadeTergoeding (/ 16.000)
n.a.T. aan onteraohta aanhouding ia afgawaaan.

Bed icing AKa

Maar aanlaiding Tan da (aialmkte) aanalag op da Aatarikaanaa saakga
laatigda in Parija haeft aaa eTaluatie-oTerleg plaatagaTondan an
»ijn baTailigingamaatragelan genoian.

H.BYD beeft deelgenoBen aan da Targadaring Tan da Hauta Fonetion-
nairaa an geaft daaroTar aniga bijcondarhaden* Ondar andera sal »e«r
aandaoht gaan wordan gageTan in :-kader aan "politiaally aotiTatad
Tiolanea" in Terband met tarrauraetiTitaitan. Ook ia (met negatiaTe
oonoluaiea) geaproken OTer waarnaaeratatua Tan Spanje en Portugal en
State Department in -afeer.

13 noTeaber 1981



ATOOHA

OCHTCTDBCSPEEKIHG op dinadag 17 noTaabar 1981

Aanwa&igt PH.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - KA/C

Afv.iig t H.BVD - HK

1. Kwaetia (aia Aurora 13 noTaabar)

Da BQTV-ttitsending ran EondagaTond waa aiat bijcondar achokkand.
Woanadagaorgaa sal da VPRO-radia (paaaagaa nit?) hat gaaprak Tan onza
aadavarkar a«t uitcandan*
Da journaliatan (AMP) an (Volkakrant) habban ona
ooaaentaar garraagd. Dit ia niat gegarea.

2* DaaonatratiaTrijhaid ran BYP-aadawarkara

In baapiagalanda sin hiarorar ran gadaehtaa gawiaaald* Naar algaaaaa
garoalan bahoran BVD->adawarkara binnan da baparkingaa gaatald door da
bijeondara aard Tan da aan da BVD opgadragan taak dit grondraeht onTer-
kort ta ktmnaa uiteafanan*

3* Baaoak Miniatar am Staataaaarataria
PH.BVD doat Taralag Tan hat korta bacoak dat da Miniatar an sijn Staata-
aaerataria Trijdag Jl. aan da Diaaat habban gabracht.
Duidalijk ia gawordan dat hat atandpnnt Tan da Miaiatar aat batrakkiag
tot hat anti-daaoeratiaeha karaktar Tan da CPM aaeantTaraohillan Tar-
tooat tan opuiehta Tan hat BVD-atandpunt.

17.11.1981



AURORA

OCHTCTDBEgPRIKUQ op Tr 1.1 dag 20 noT«ab«r 1981.

Aanveaig : H.BTD - PH.BVD - HK - PHB - HC - wnd. HD - HX - HTD.

Afvesig i — -

1« TPHO-uit»endingen«

De uitaendingen orar hat gaaprak tuaaen een BVD-aabtenaar an aan
aspirant-informant mijn ondarvarp Tan eea algeaene beaehouvingo Han
ia hat trover eens dat ran een onbehoorlijke nanipulatie ran da
geaprakatekat spraka ia* Da vraag of net voorg«vall«n aanleiding
g«eft tot oTarvaging ran intaraa aaatragelan vbaperking roulatia?
•••r aandaoht aan oplaiding runners? aandaeht TO or rerbetering ge-
aprakateehniak?) wordt door H.BVO ontkennend baantwoord. Dit ene
voorval, vaarbij niat gablakan ia dat de betrokken runner incorrect
heeft gehandeld, kan daartoe niat laidan.

2.

HC aeldt, dat nu »ijn Tarhuicing «it da barakken ta Vaaaaen aehtar
de rug ia, gearresteerd is (in verband aet o.a. oplichting).

CoMiittaa.

H.BVD heeft Toor rolgend jaar het roormitterachap Tan hat Special
Comittea aanraard, ondar Toorwaarda dat rapporten aan de Council
ook door aigen •edeverkera kunnen worden opgaatald an daalnajna aaa
inforaal aessions beparkt blijft tot de dianathoofdan.
Het rapport "Actire Meaaures..." cal in deceaber door ean klaine
werkgroep (inel. H.SBP) worden herbawerkt an Terrolgana aan de Council
Toorgelegd.

20 noreaber 19&1



STAFBESPIEKHW

BE8PBEKUIQ op dinsdait 2» noTaaber 1981.

AanweBig : H.BVD - PH.BVD - HK - H.ACD - PHB - HC - HD - HE - H.FID -
HG - HPZ - H.SBP - HTD.

1. Plaatsing terminals.

HPZ attendeert op de wenselijkheid Tan een betere procedure a.b.t.
de plaatsing Tan terminals bij de rersohillende eenheden, sulks in
Terband Bet organisatorisehe en personal* eonsequenties.

* HieroTer Kal nader worden orerlegd.

2. Protocol BVD/CRI.

HC Beldt dat een earste aanset is gegeTen tot da opatelling Tan aan
protocol M.b.t. da taaksohaiding tussan BVD an CHI. Hat roorlopige

* eoneapt wordt bastndaard bij hat Kabinet. Hat rasultaat Tan hat
orerleg Kab/B/C sal aan da Dianstlaiding wordan Toorgelegd.

5» Megaaals: da dianstauto's.

Maar aanlaiding Tan aan klaoht Tan HE oT*r onToldoanda basehikbaarhaid
Tan dienstauto's Toor hat ElX-werk ontstaat aan discuasi* oTar hat
gebruik Tan dianstauto's in hat algeaeen. H.FID daalt mee dat aan
eireulaira in da aaak is, «aar dat hat aoeilijk blijkt ragals ta

* atellen. PH.BVD Termoekt da coneept-circulaire af ta aaken als basis
Toor aan diacuasie. Intnssan dianan de afdelingshoofden op hat ge-
bruik Tan auto's toe te cian.
H.BVD stipulaart dat dianstauto's er Bijn Toor specifiake BVD-taken.
Voor allarlei andera doalaiadan (besoek Tan Targadaringani) diant
Tan andara Terroeraiddelen gebruik te worden gemaakt.

k. "HuisstiJl".

H.FID plait Toor inToaring Tan een "huisstijl" a.b.t. het "papier-
verk" Tan de Dianat. Hij legt een Toorbeeld ter tafel, aansluitand bij
de huisstijl Tan BiZa. Hij vaeht raactias af.

5. Wonan buitan standplaats.

HPZ heeft een nota gedistribueerd garicht op de Traag of en in hoe-
Terre soepeler uitsonderingsregels aogelijk sijn m.b.t. de Baximui
voonafstand Tan BVD-aMbtanaran. PH.BVD ciet in een aantal te berde
gebraehte argumenten aen straTen, Tast ta atellen hoeTer de Dienst
bij het betraehten Tan da redelijkheid kan gaan.
H.BVD »iet in de uitbreiding Tan aogelijkheden Tan kauBevarktijdan,
deeltijdarbeid, wonan op afstand Tan hat kantoor etc een aantasting
Tan de slagraardighaid Tan de Dienst. Tagalijk basaft hij dat bij
het atreTen naar het redelijke Hidden dit Bidden val Tarsehuift.
HPZ aeent dat het argument Tan de slagraardigheid niat Toor alia
eatagoriean aedeverkers gelijkelijk geldt en dat er OTerigens ook een
streTen Talt te eonstataren da voon-vark-afstand kort te houden.
Hij Boekt een goede henadering Toor bijBondera eategorieen Tan geTal-
len.

* Het probleea sal Tarder tussan PZ an da Dianstleiding worden bespro-
kea.

- 2 -
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6, Werkgroep CTO«

H.BVD aeldt d«t de bestudering Tan de kweatie Tan de organisatorische
onderbrenging ran CIO tot d« Tolgende oonelusies heeft geleidt Het
werk Tan CTO haeft een aanageaent eoaponent een operationele eoaponenl
en een teehniseh-aabaehtelijke component. In de praktijk blijken
dese coaponenten aoeilijk in Sen onderdeel te rerenigen* DerhalTe
wordt gekocen roor een projeetaatige aanpak. Management en operatio-
nele rerantwoordelijkheld koaen te liggen bij het onderdeel dat een
aetie initieert. De teehnisehe Terantwoordelijkheid krijgt TD.

?• Personeelabeoerdelingen*

H.BVD heeft enige malen geoonstateerd dat het beoordelinganlTean te
hoog ligt, hetgeen TOoral tot uitdrvkking ko«t in de toekenning Tan
de l«tt«rsymbolen, vaaraee diktrijls de tekat Tan de Terantvoording
onToldoende correspondeert. Hij aeent dat de Traag aan de orde is
of we daaraee vel op de goede weg zijn. Onjaiste beoordelingen atraf-

/te fen sous de/royale beoordelaars.
* HPZ sal hieraan aandaoht besteden. Hij aeent dat het aogelijk ia in

onderling oTerleg in het goede spoor te koaen.

8. MotJTerimc Tooratellen deooratiea.

H.BVD Tersoekt in het Terrolg aeer vitgewerkte aotiTeringen te leTe-
ren bij het Toordragen Tan kandidaten Toor deeoratiea. De argvaenten
dienen in de eerate plaata Tan de chefs te koaea, sodat PZ sleehts
corg behoeft te dragen Toor afronding en Tora Tan de Toordraeht.

geTens i.T.a. "ematiit Teraoeden**.

H.BVD acht het gewenat dat het standpunt Tan de Dienst aet betrekking
tot het Tercaaelen Tan gegeTena i.T.a. het Tereiste "ernatige rer-
aoeden" nader Terhelderd wordt. Orer de«e kweatie jtijn Tragen gesteld
o.a. tijdens de laatate politie-conferenties. Yercaaeling Tan gege-
Tens uit open bronnen wordt niet beheerst door politieke of andere
criteria. Bij inset Tan typisehe BVD-aiddelen dient Tan een dergelijk
Teraoeden sprake te sijn al Traagt het werk Taak aeer ruiate, die
in OTerleg aet de Minister wordt bepaald.
Disoussie hieroTer leidt tot het Terioek aan HK hieroTer een papier
te wroduoeren.

2k noTeaber 1981•



ATOOBA

o-p TriJda* 27 noTeaber 1981.

Aanwesig : H.BVD - HK - PHB - HC - wnd. HO - HE - HTD.

Afvesig : PH.BVB.

1. 2e uit Bending YPBO.

Op voensdag 25/11 he* ft do VPSO een tweede gesprek tussen een BVD-
aabtenaar en een burger ten gehore gebraeht. Het betrof een gesprek
in een ElX-ondersoek, dat op een noraale vijse Terliep. De pers heeft
niet gereageerd.

2.
Ben Chinese student oiriele bouwknnde aan de TH Delft die op JO/11
naar cijn land BOH terugkeren, is Boek.

3* Aabassade Moerd Teaen.

BoZa aeldt aeeoord te «ijn met de restiging ran een Koord-Teaeni-
tisohe aabassade in Den Haag. Voor de Dienst geen interessante Baak.

k. Werkrelatie CBI/BVD.

Tijdens de behandeling ran het hoofdstuk Politie ran de begrotingen
Tan Jnstitie en Binnenlandse Zaken is door Stoffelen indringend
gerraagd naar de positie Tan de OBI o.a. in relatie tot de BVD. Hij
heeft daaroTer een »oti« ingediend.

5* Taste Coaaissie.
De Taste Comissie koat op 3 deeeaber a.s. bijeen. Op de agenda
staan de uitsendingen Tan de VPRO en brieTen Tan Drs.
en aeTr. oTer de VOEP (en de achtergronden Tan aeTr. )•

6* Coaaanietieche burgeaee»ters»

H.BVD doet Terslag Tan een gesprek dat de Minister Bet hea en enkele
anderen heeft gehad OTer de benoeaing Tan eoaaunistisehe burgenees-
ters. Met naae sou het gaan oa de burgeaeesterspost Beerta. Xr «ijn
nogal wat arguaenten tegen een dergelijke benoeaing op tafel gelegd,
vaarroor de Minister niet ongeToelig was aaar die hij in de afweging
tegen o.a. het feit dat het een BO kleine plaats betrof en er nauwe-
lijks Tan een precedent kan worden gesproken, niet Bwaar genoeg
aehtte.

- 2 -
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De Spaanse aabaaeade he*ft e*n eerder aan BnZa gedaan rercotk e«n
DSE-rertegcnwoordiger to* te laten veer ingetrokk«n.

8. H.BVD in prograMm flonja Bar*nd.
H.BVD ie oitgenodigd Toor hot progranut Sonja Barend op Maandagarond*
De Minister heeft geen besvaren. Het optreden ran H.BVD wordt binnen-
kort Toorbereid,

27 noreaber



OCHTBHDBESPREKIMQ op dlnadag 1 decaabar 1981.

Aanvesig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HID.

Afvasig :

1. Si

HB is ran aening dat a»n nu bekend gevordea, *aar in da 60ar jarea
reeds ontdekt "spionagegeral** waarorar in da pars aniga ophef vordt
geaaakt, terug ta brangan is tot ean railighaidsineident.

2. Moluksa draining*

Da kans op aienva aetias ran da kant Tan da Molukkars, waaraaa reeen-
telijk gadraigd is, vordt door da C-laiding laag geaValueard.

3. YailighaidsondarKoakaa BiZa.

HD »eldt dat bij BiZa 72 railighaidsondarsoakan gawanst wordan gaaeht
naar Binds lang xittaada aibtanaran. Hij traeht dit roorstel af ta
bnigen.

Ean dacar dagan is ar bij da Dianst buiten da warkuren aan boaaelding
binnangakoman. Da politia haaft buiten da gabouvan aan ondarcoak in-
gasteld «et nagatiaf rasnltaat. Da BVA rapportaart hier nog oTer.
H.BVD rersoekt na te gaan of ar aan Taste procedure is Toor snlka
gaTallan.

5. Pianstdassen.

Af an toa vardt gaeonstataard, dat aan relaties dienstdassen tan
gasehenke vordan gagaTan. H.BVD harinnart araan dat dit niat da
bedoaling is. Opwelliagen in die riehting diaaan met da iataatias
Tan da Dianstlaiding Targalakan ta vordaa.

6. Marktijdaa.

H.BVD coastateert, dat soraige personeelsleden hat »et da tijdaa Taa
gaaa aiet al ta naaw neaen.
Hij wijst arop dat dit niat kaa vordaa gatolaraard.

1 daeaabar 1981



ATOQJU

OCHTEHDBSSPREKIMG op Yrijdag k deceaber 1981.

Aanvesig : H.BVD - PR.BYD - B X - H B - H C - B D - H E - HTD,

Afwesig i ——

1. CPU - CPC - CPSU.

2. Chine8» student onTindbaar.
De CV doet pogingen da Terblijfplaats Tan da Chinese post-graduate ,
dia sinds aniga tijd soak is, op ta sporen.

3. Iraansa aabassade.
Da steaaing op da Iraansa aabassade sehijnt nogal gedrukt ta sijn
vegans alia politiek/godsdienstige onsekerheden.De koast ran aan
Terteganvoordigar ran de Iraansa ragaring, die sal assistaran in hat
Aaerikaans-Iraanae gesehil roor het Internationale Hof ran Arbritage,
•aakt da situatie niet batar.

't* Kaaercomaissie.
BK doet ankele medadelingen orer da Bitting Tan de Vaste Coamiasie
op 3 deoaMber. Het anige agendapunt batrof de BVD en de Vredesbewe-
ging. Aan de orde kwaaen: de briaTan Tan drs. en »eTr.

aan de Coamissie an da uitxandingan Tan de VFBO.
Be Coaaissie aecepteerde het coaaentaar Tan de Minister. (Na de sit-
ting werd bekend dat cijn brief had ingatrokken).

De Minister heeft H.BVD te kannan gagaTen dat hij aet sijn brief OTar
de VPRO aan de Kaaer in da earste plaats bedoeld heeft aorele stenn
te geTen aan da aedewerkera Tan da Dienst.

Volgande Stafbaspraking : 22 deceaber a.s.
Hieuwjaarareceptie x k januari a.a.

k deeaabar 19&1



AURORA

OCHTEMDBESPBEKIM6 op dimdag 8 deeeaber 1981

Aamreeig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - wnd. HD - HE - HID

Afw0>ig I ——

1. Chin0s0 oonnectie CPI.

2. Syrisohe dl8Bid0nten bedreigd.

Ha acties Tanuit Libie tegen in hot bnitenland wonende disaidenten
vorden nu ook aotiea gerreead tegen Syriaehe dieaidenten ranuit Syria
In Frankrijk is bij ean moordaanelag hat bureau Tan da ailitaire
attache betrokken geweeat. Ook in Nederland aoat set dese dreiging
rekening vorden gehouden*

3. B0BQ0k Kol. .

HC doet aededeling van een beleefdheidabesoek ran Kol. e.a.
ran AC£/ci Nona/Bergen die kennelijk Borgan had orer da bereiliging
ran de AWACS geatationeerd in Qeilenkirchen, juiat orer de Neder-
landaa grene.
H.BVD benadrukt da roor ona eentrale rol Tan in het netwark
Tan Amerikaanae inatantioa.

*t. Hedarlanda HATO~dooiui0nt Tarloran.

Wnd. ED aeldt dat de Medarlandae bijdraga Toor het NATO Defenae
BeTiev door een Portugese Terteganwoordiger in London ia Boekgemaakt.
Het Terliea Tan dit document vordt Tan ailitaire sijde seer ernatig
genoead.

5« Paafoto'a.

HE aeldt, dat de CdK Friealand een algeaeea Terbod heeft uitgeraar-
digd Tan afgifte Tan pasfoto's aan daarin gelntereaaeerde aabtelijke
instantiea.

Da Minister BOH door de VPRO nogaaala teTergeefs «ijn uitgenodigd
oonaentaar ta geTen bij de nitBending arar de BVD. In het BGTV-pro-
grajuui Tan 6 deoember is de VPRO wederon op de Baak ingegaan.

8 daoeaber 19&1-
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OCHTENDBESPBEKIHQ op Tri.1dag 11 deceaber 1981.

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

A f we Big : — -

1. Onkruit.

Onkruit heeft op 6 deeeaber een landelijke bijeenkonst gehouden tar
bespreking ran nieuwe aeties.
Er is sprake ran acties begin rolgand jaar in Groningen en Rotterdam
en tegen de AWACS (in Zuid-Li«burg?).

2. Andropov.
Het hoofd ran de KGB Bal rolgens mogelijk binnenkort ran
Bijn poet worden ontheren. Hij zou een ran de kandidaten Bijn roor
de oprolging ran Brê Bhnew.

3.
HD attendeert op een artikel in VM orer .

k. IDB.

PH.BVD la aangesproken door PH.IDB over opMerkingen in denigrerende
Bin die some door BVD-medeworkers orer de IDB worden genaakt. PHBVD
rindt dat dit inderdaad niet ran pas koat. HD sal een reeent geral
onde rBoeken•

5* Codeberiohten Hederlandae aabassades.

6. Berichten aan gueterdiensten.

Aandaoht vordt gerraagd roor de tekst ran telexberiehten in rerband
met o.a. het feit dat deze ook rertaald noeten worden. Vooral jongere
•edewerkers dienen eioh te realiseren dat dese berichten en kort en
duidelijk noeten sijn. HTD Bal de Handleiding Toor het Telexrerkeer
nog eens onder de loep neven.

7. Hoofd GID.
H.BVD heeft hr. laten weten, dat hij a.s. donderdag en rrijdag
welkoM is.

8. Beaoek L

Mr. sal de Dienst besoeken op 1% deeeaber.

9. Interview H.BVD.

H.BVD sal waarschijnlijk op 28 dece*ber worden gelnterriewed in het
progranuna ran Sonja Bar end.

11 deeenber 1981



AURORA

OCHTEHDBESPBEKIHQ op dinsdag 15 deceaber 1981.

Aanweeig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - EC - wnd. HD - HE - HTD.

A f we Big : -—-

1. Polen.

De gebeurtenissen in Polen worden »eer in het algeveen besproken. Net
name de opaerkelijke rerklaringen van de kant ran de CPN krijgen de
aandaeht.

2. Iran.
Van de zijde ran 10 inforoatie ontrangen over de rrij openlijke
aanwesigheid ran Russisohe adriseurs in Teheran. Zij eouden een rol
apelen bij een reorganiaatie van de SAVAK die gaande ia.
Volgens een ander bericht worden ook Cubanen gesignaleerd.

3. BeKoek u

BeTelhebber Bouterse heeft minister Meede outset uit zijn beroegd-
heden m.b.t. de inlichtingendiensten en aan hr. opgedragen
20 recruten op te leiden (vat rolgene twee aaanden sal duren)
alTorene hij naar Nederland kan rertrekken.
H.BVD wenst Toorlopig ten opeiehte ran deee weer nieuwe ontwikkelingei
paseief te blijren.

15 deeeaber 19&1.



AUBOBA

OCHTENDBESPBEKIHO op rrijdaie 18 deceaber 1981

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

Afwezig : —--

1. Polen

Er cijn geen bijcondere reaeties te bespeuren ran de kant ran de
Poolse aubassade. Wei blijkt enige beeorgdheid orer de ontwikkelingen.
De bcTeiliging wordt opgevoerd.

2. Politieke adriseurg.

ED aerkt op dat wanneer politieke adTiseara->worden ingepaet in de
ambtelijke formatie en dan uiteraard in een rertrouvenafunctie worden
benoemd, naar hen een Teiligheideondereoek wordt ingesteld. Bit ia
bijroorbeeld het geral bij de adriseur Sooiale Zaken.

3. Interriew H.BVD

18 deeeaber 1981.



OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 22 december 1981

Aanwezig: PH.BVD - HK - HACD - HB - HC - HD - PHE - HFID - HQ - HPZ - HSBP - HTD

Afwezig l H.BVD

1* CPH BeginselproRram

HB geeft een eerste indruk ran dit document dat, tweeslaohtig ran stijl,
eerder een partijprogramma lijkt. Het ademt de geest van de orthodoxie,
althans meer dan verwacht kon worden. HB ziet hierin de invloed Tan Hoekstra.

2. Polen

EC en HSBP geren beapiegelingen over de situatie in Polen.

3. Asielzoekers

HC meldt een reeente interventie van de kant van de Vereniging voor Vluchte-
lingenhulp Nederland in een contact ran de Dienst met een asielzoeker, lid
van de Moslim Broederschap. De WN heeft bezwaar tegen ons contact met asiel-
zoekers, dat vaak plaatavindt op signalering van de kant van politie/Justitle.
Mogelijk zal men zich tot de Vaste Comaissie wenden. Ook onzerzijds wordt
nadere aandacht aan onze positie in deze geschonken.

4. Onkruit

HD signaleert activiteiten van Onkruit, gericht op echolen in Amsterdam* Aan
scholen worden in Bode Kruis enveloppen pamfletten gezonden over oorlogsbe-
stemmingen van hun gebouwen,
D-relatiee maken zich in het algemeen (overdreven) zorgen orer de Onkruit-
dreiging.

5. OBZ
HD heeft rernomen dat :, ohef OBZ, door de minister is aangevesen ale
coordinator met betrekking tot de beveiliging van de Joodse gemeenschap in
Nederland (kanalisering onrust n.a.v, bedreigingeu, evaluatie etc.). HD
nodigt hem uit roor overleg. Voor de hand ligt, dat de nienwe "coordinatie"
plaatsvindt in het kader van de gangbare procedures.

6. Administratie penaioenen
HFID meldt dat bij het ABP thans een systeem in de maak is, dat het mogelijk
maakt dat medewerkers van de Dienst onder nummer te boek komen te staan*
Onze eigen administrate zal dan worden overgeheveld naar het ABP*

22 december 198l.



AURORA

OCHTEHDBESPREKIH6 op dinsdag 29 december 1981.

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

Afwezig : H.BVD

1. Interview H.BVD

Na opnieuw kennis te hebben geaomen - via een video-opname - van net
interview net H.BVD in net programme van Sonja Barend, constateert
net Aurora-geBeIsehap dat dit optreden van H.BVD een goede zaak is
geveest.

2. Beveilining BVP-gebouwen.

Naar aanleiding van recente incidenten stelt PH.BVD vast dat net
nodig is dat het hele beveiligingsregiem met betrekking tot de ge-
bouwen nog eens wordt bezien (technische middelen, procedures, in-
structies). Hij stelt voor, dat een verkgroep onder leiding van de
BVA hierover advieeen gaat uitbrengen.

29 december 19&1


