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Reizen H»BVD. H.B. H.C

H.BVD doet kort verslag van zijn bezoek aan Suriname en de Antillen
(met dhr,
) en zijn bezoek aan de V.S. samen met H.B en H.C.
Het nieuwe bewind in Suriname schatte hij energiek en positief, zij
het met nog weinig duidelijke voorstellingen m.b.t. de problemen
rond de toekomstige onafhankelijkheid. De samenwerking tussen de
diensten zal geïntensiveerd worden (met name ook omdat de troepenmacht daar zal verdwijnen zullen betere verbindingen gemaakt moeten
worden - cryptobeveiliging).
De situatie in de Antillen zag hij somberder.
Wat de VNA betreft zag hij een teruggang sinds de terugkeer van
•

Het bezoek aan de VS is bevredigend geweest* Er wordt nog een
notitie van afspraken nagezonden. Bij de uitvoering aal
betrokken zijn (arriveert medio juni als opvolger van
).
Bij het bezoek aan FBI bleek een meer open en coöperatieve instelling dan voorheen.
Nadere notities van H.BVD, H.B en H.C volgen.
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Afscheidabezoek gen.
Heden brengt gen.
van dé Kon. Marechaussee een afscheidsbezoek, waarbij tevens zijn opvolger, gen.
, wordt voorgesteld.
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Gesprek met de Minister-President
H.BVD had eveneens een gesprek met de Minister-President.
Deze toonde zich geïnteresseerd in de S.P. (Socialistiese Partij)
en in de kwestie van de YVDM.
De Miniater-President uitte enige twijfel t.a.v. de juistheid
van een daarover onlangs door de Lamid opgesteld rapport. Verder
kwara aan de orde de vraag of van Arabische zijde verdere dreigin, gen zullen worden geuit inzake de 2 gevangen zittende kapers.
H.BVD gaf daarbij als zijn mening, dat binnenkort wel weer eens
een dreigbrief zal worden ontvangen. Dit vermoeden is eerder
uitgekomen dan hij verwachtte, nu gisteren een tweede dreigbrief
van de Arab National Youth bij de KLM werd ontvangen.
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Staatssecretaris Va" Kuiten
H.BVD had maandag 22 dezer een gesprek met staatssecretaris
Van Bulten n.a.v. het PTT-geval

DGS
N.a.v. een publikatie in de Volkskrant van heden» waarin foto's
van de bureaux van de DGS met de mededeling dat een waarnemer
van het Angola-comité aanwezig is geweest bij de onderhandelingen,
die leidden tot de overgave van de dienst aan het militaire
bewind komt de vraag op wat zal geschieden net NATO-documenten*
die mogelijk bij de DGS aanwezig zijn. Aangenomen wordt dat het
NATO-Security Bureau zich deze zaak zal aantrekken.
H.D zal ondershands eens informeren.
'
PH.BVD zal H.KEB vragen na te gaan of van onze kant ooit iets
aan.de DGS ter beschikking is gesteld.
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Het gisteren gehouden gesprek met de heer
was ook een soort
afsluiting van het bezoek dat H.BVD samen met H.B en H.C onlangs
aan Washington bracht. De relatie met
werd opnieuw in beschouwing genomen en zal op bepaalde punten worden geïntensiveerd.
H.KEB wordt gevraagd toe te zien op de nakoming van enige concrete
afspraken voortvloeiend uit het bezoek.
PH.BVD zal volgend Jaar een bezoek brengen aan het hoofdkwartier,
het jaar daarna gaat H.BVD wederom vergezeld van de afdelingshoofden
B en C.
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DOS (Zie ook Aurora van 1-5-1971*, pt. 2)
H.D kreeg op 2 mei contact met de heer
van het NATO Security
Office. Hij vestigde diens aandacht op de publikatie in De Volkskrant
van 1 mei over het bezoek van een waarnemer van het Angola-»comitê aan
de bureaux van de DGS.
H.D kreeg niet de indruk dat men aich bij het Security Office al had
bezig gehouden met de vraag of NATO-documenten - eventueel bij de DGS
aanwezig - konden worden gecompromitteerd.

1. Rode Jeugd
'
H.B deelt mede» dat de poster van de Rode Jeugd met de foto van De Hoo
is uitgekomen. Kennelijk wordt deze verspreid via de sociale academies.
UK liet gisteren weten dat posters waren opgehangen in de Katholieke
Sociale Academie in Eindhoven.
Ook het speciale nummer van Bode Hulp over de zaak Luciën van Hoesel
met een foto van De Roo op de omslag is uitgekomen.
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Pil.BVD kondigt het bezoek aan op maandag te 10.15 uur van de
heer
van
k Hij aal o.a. een uiteenzetting
go wen over het geval van de iu- Zweden gedefecteerde Tsjechische
iniiehtinfienoffieier
,
H.C aal het bezoek opvangen.
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PH.BVO deelt raedet dat het bezoek van de Kol.
van
vrijdag jl. gewijd was aan een bespreking van enige
operationele zaken liggende in de hoek van de afdeling C»
Het bezoek had een prettig verloop»
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Rode Jeugd
Bespiegeld wordt over de uitspraak van de Hoge Raad van gisteren
ter zake van het beroep in cassatie van Van Hoesel.
HK stelde het arrest aan de afdelingshoofden ter beschikking.
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Diplomatieke dienst
H.E vertelt het e.e.a. over de eendaagse cursus gehouden voor
jonge ambtenaren, die tot de diplomatieke dienst worden toegelaten.
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5* NATO en Portugal
FH.BVD kreeg gisteren een verzoek van de heer
van
Buitenlandse Zaken om een opinie te geven over de positie die in
de NATO moet worden ingenomen, wanneer daar naar verwachting binnenkort de vraag aan de orde komt of de verstrekking van ATOMALgegevens aan Portugal moet worden voortgezet. Bij Buitenlandse Zaken
heeft men de indruk dat deze aangelegenheid van Amerikaanse zijde
zal worden opgebracht*

5. ^-Suriname
PH.BVD nam op 22 mei deel aan een bespreking van onze Minister
en de Surinaamse Minister van Justitie (mr. Hoost) over de CID,
waarbij bleek dat laatstgenoemde veel waardering voor de CID
heeft.
Aan het verzoek de CID enige materiele hulp te verlenen zal door
ons worden voldaan.
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Ned. Amba*«*de Budapeat
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Mfiskundig Gentrum
H.BVD bracht op 5 juni Jl. een bezoek aan het Wiskundig Centrum.
Zowel van B- als van C-zijde zal nader worden bezien op welke
wijze tot een nauwere samenwerking met deze instantie kan worden
gekomen.
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De heer
aan H.BVD.
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van "H&L-Earaöl" brengt hedenmorgen een bezoek

5. .-Piketreseling
ADBOKA ~ 12.6.7»
'
• + .
H.BVD acht het noodzakelijk dat voor de a.s* vacantietijd eeneelfde
piketregeling wordt getroffen ala in het vorige jaar, nl. een Afdelingspiket te regelen door het afdelingshoofd en een Dienstléidingspiket
(rooster op te stellen door K/D). De datum van ingang Kal nog nader worden
vastgesteld.

r

H.BVD ontvangt op donderdag 2O juni a.s; bezoek van de heer
'J*
opvolger van de heer
. Die dag te 11.30 uur zal er voor de afdelings
hoofden en hun plaatsvervangers gelegenheid zijn om met de heer
kennis te maken. (Dit laatste behoudens nader bekend te maken wijziging;.
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Nederlandse Volksunie
Van Justitie werd vernomen dat het antwoord op de Kamervragen betreffende
de Nederlandse Volksunie en de heer G3imip^rYf?ftf spoedig tegemoet kan worden gezien. Minister Van Agt zal antwoorden dat tegen Glimmerveen een
strafvervolging Vordt ingesteld, maar dat tegen de Nederlandse Volksunie
geen maatregelen zullen worden genomen, omdat deze groepering zich van de
activiteiten van Glimraerveen heeft gedistantieerd.

1«

Italiaanse diensten
N.a.v. een artikel in een Italiaanse krant door HK medegebracht
en een artikel in de Financial Times waarover H.BVD enige mededelingen doet, wordt gesproken over de enigszins onduidelijke
situatie van de Italiaanse diensten.

1. BIC
H.BVD vertelt het e.e.a. over de impasse, waarin de besprekingen
van de RIC zijn terecht gekomen* De RIC houdt zich bezig met het
bezien van de vraag welke reorganisaties op het terrein van de
radio intelligence wenselijk zijn gezien de financiële positie
en gezien de omstandigheid, dat de apparatuur aan een vernieuwing
toe is.
De verschillende deelnemers aan de besprekingen zullen voor de
volgende vergadering, die in september wordt gehouden nota's
opstellen, waarin zij hun viaie op de eigen positie en op die van
de deelnemers zullen geven. .
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Italiaanse dienst
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JLPJB
H.BVD vernam, dat er binnenkort een college van toezicht op de RPD
zal worden geformeerd, dat de Minister van Binnenlandse Zaken van
advies zal dienen ter zake van de onderzoekmethodieken van de RPD.
Van de Secretaris-Generaal, mr. Van Dijke, kreeg H.BVD de verzekering dat dit geen problemen zal opleveren voor het werk dat de
RPD t.b.v. onze dienst verricht.
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Archief Kol, b.d.
HiBVD deelt mede» dat de Kol. b.d.
vroeger Hoofd van het
Bureau Inlichtingen, daarna van de NJEFIS en van de Centrale
Militaire Inlichtingendienst in Indonesië ernstig ziek ia. Naar
H.BVD vernam moeten ten huize van de heer
nog stukken aanwezig zijn verband houdende met diens vroegere werkzaamheden.
Hij vraagt aandacht ingeval het tijdens zijn afwezigheid nodig
mocht blijken (na het overlijden van de heer
) iets te doen
oor te voorkomen dat de bedoelde stukken in de handen van onbevoegden komen. Op het ogenblik is het gezien de toestand van de
heer
niet mogelijk ter xake iets te ondernemen.
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k. Gesprek met SG
H.BVD had gisteren een gesprek met de SG van Binnenlandse Zaken,
Mr. P* van Dijke. O.m. kwam aan de orde de situatie van de ZuidMolukkers en de vraag of van politiezijde op hoogtijdagen van de
Zuid-Molukkers wel voldoende aandacht wordt gegeven aan objecten die
een voorwerp voor hun belangstelling kunnen vormen» (Aanslag op
Garoeda en inbraak in woning consul-generaal Indonesië enige tijd
terug in Amsterdam). De vraag komt op of het nuttig zou zijn
onzerzijds de politie in te lichten omtrent herdenkingsdagen en
dergelijke die voor bepaalde groeperingen aanleiding kunnen zijn
tot demonstraties of andere acties.
PH.E zal worden gevraagd om een lijst van data in dit verband van belang
vast te stellen*
De SG overweegt de minister voor te stellen over deze aangelegenheid
een gesprek te hebben met de burgemeesters van de grote steden*
PH.BVD brengt in herinnering dat enige tijd terug een gesprek van
deze aard plaats vond onder leiding van de DG 0.0. en V.t
Mr.
, met enige hoofdcommissarissen onder wie die van
Amsterdam en Den Haag.
28 juni
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besprekingen in Geneve.
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2. Politie telex-net
TDA deelt mede dat een circulaire van de Politie Verbindingsdienst
werd ontvangen betreffende de automatisering van het politie telexnet. Daarin werd aangekondigd dat wij binnenkort op dit net worden
aangesloten. TDA vraagt zich af of dit gezien het feit dat geen
selectie bij-de toezending van berichten kan plaatsvinden wel zinvol
is. H.BVD meent dat het nuttig is over deze aangelegenheid een gesprek
te voeren met de heer
van het Ministerie van Justitie.
Daarna zal een beslissing kunnen worden genomen.
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