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AURORA

1. Bakin

Vrijdagmiddag 28 juni kreeg H.BVD onverwacht bezoek van
Kol. , een medewerker van de Indonesische inlichtingen-
dienst, die een liaison-functie in Europa heeft.



AURORA fa

2. Prof.

HC vertelt over de bemoeienissen van de afdeling C net het geval van
de Russische hoogleraar die «nige tijd Hussiech in
Nigeria heeft onderwezen.
Hij heeft toestemming gekregen na zijn aankomst op Schiphol via
de Britse consul in Amsterdam om voorlopig een jaar in Engeland te
verblijven.
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AURORA dd.

3. Oude Delft .
H D had eisteren een gesprek met de directie van de Oude Delft.
?;L deed enige mededelingen over een langdurig etentje van een
Sedewtrker met een lid va„ de Huseische H-*̂ *1̂ */̂
Amsterdam waarbij nogal indringende vragen werden gesteld over
technische procedures e.d..



l AURORA

Lijst van data

Gesproken wordt over de lijst van belangrijke data die ingevolge een in
Aurora gemaakte afspraak door H.E werd opgesteld* H.BVD die vanmiddag de
Hoofdcommissaris Den Haag, Dr. , ontmoet, wil deze eens vragen of
men bij de Haagse Politie ook over een dergelijke lijst beschikt. Het lijkt
wenselijk in de toekomst de Politie Den Haag en in voorkomend geval die van
Wassenaar, Rotterdam en Amsterdam te attenderen op de in de lijst vermelde
data. CFO en BFA zouden dft kunnen doen.
H.BVD zal na het gesprek met de heer op de zaak terugkomen.

AURORA dd.

1. Zuld-Molukke rB
Majoor , Stafofficier Algemene Dienst bij de D.C. 's.Gravenhage
van de Rijkspolitie, heeft CFO gevraagd of wij aceoord kunnen gaan met het
landelijk inzetten voor Zuidmolukse aangelegenheden van de Owmr,

CFO heeft hem gezegd het niet geschikt te achten deze kwestie telefonisch
te behandelen. Majoor zal erop terugkomen.
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1. Zuid-Molukkers (Aurora van 23.7.1971* pt. 1)

H.C deelt mede, dat uit een inmiddels plaatsgevonden gesprek van
CFO met Maj. is gebleken, dat het in de bedoeling ligt
de Ovrrar. te belasten met het assisteren van de groepen en
posten van de rijkspolitie in zaken betreffende de Zuid-Holukkers.
Zijn taak zal in voorkomende gevallen ook het werken met informan-
ten omvatten* De heer die van dit plan op de hoogte is,
is voornemens dit te bespreken met de D.G. Politie (Mr* ),
CFO heeft de heer erop gewezen, dat e.e.a* bij de R.P.
aanleiding kan geven tot verwarring in de informatielijn, ïffie moet
straks in geval van incidenten gewaarschuwd worden: de BVD, de
Cfil of de heer .?
H.BVD acht het van belang de verdere ontwikkeling nauwlettend.-te
volgen. Formeel onderhouden wij alleen een relatie met de
Districtscommandanten. Wij kunnen in dit stadium moeilijk tegen
het -plan bezwaar maken. Voorshands lijkt het het beste te
streven naar een goed rechtstreeks contact tussen CFO en de
heer •

AURORA ii

3 Lijst van data (Aurora van 23-7. 197̂ , P*.
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werd geacht deae bij de hand te hebben.

z,l „orden als „rkd„o»«.nt .n niet buiten de I.D

m u nog nader bezien in hoeverre d. lijst aan de politie «n
andere eemeenten ter beachikkine gesteld zal .orden.
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1. Poolae Vertegenwoordiging (Zi« ook Auror* van 23-7-197̂ , pt. 2)

PH.C deelt «ede, dat van Buitenlandse Zaken bericht werd ontvangen
dat de Poolse Vertegenwoordiging nu op een numerus clausus is gesteld,



Perscontacten

HK werd maandagavond opgebeld door de heer van het
Algemeen Dagblad. Deze wilde weten of ons iets bekend is van
afluisteracties door de FIOD-
HK heeft enige informatie verstrekt omtrent de strafvorderings-
bepalingen ten aanzien van het telefoonafluieteren. De heer

zal zich nader in verbinding stellen »et de heer
van de FIOD, die hij zeide goed te kennen*
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l AURORA Aè.

2« Gesprek met .cflfirjdinator
H «BVD had gisteren een gesprek met de coördinator, admiraal .
Daarbij werd van gedachten gewisseld over de plannen tot integratie van
de veiligheidsonderdelen van de militaire inlichtingendiensten.
Ook kwam de vraag aan de orde of onze Dienst eventueel belast zou kunnen
worden met het verrichten van veiligheidsonderzoeken ten behoeve van het

Ministerie van Defensie.
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3. MC
H. BVD
de aanpak
er nu naar
een studie
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hoek komen kijken.
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Belangstelling voor het gebouw

De afdeling B hseft een bericht ontvangen dat de Rode Hulp het
voornemen heeft belangstelling voor ons gebouw te gaan tonen net
de bedoeling om foto's van het personeel te maken.
De BVA zal zorgdragen, dat een verhoogde aandacht zal worden
gegeven aan hetgeen zich rondom het gebouw afspeelt. H.D zal net
de heer van de Haagse I.D over de kwestie spreken om na
te gaan of van politie-aijde iets kan worden gedaan.
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3- Belangstelling voor' het ffebouw (Zie ook Aurora van 6-9-197*» t pt. 1)

Het gosprek van H.D met de heer over de eventuele pogingen
van de Rode Hulp om foto's van het personeel te naken, heeft tot
het volgende geleid*
Wanneer een dergelijke activiteit geconstateerd wordt, is de
Haagse Politie bereid een surveillancewagen te sturen. De betrokken
politieambtenaren zullen de personen, die belangstelling hebben
voor ons gebouw, vragen naar het bureau te komen. Dit zal gebeuren
met als motief dat moet worden nagegaan of hun belangstelling
banken e.d. in da omgeving geldt. Mogelijk doet dit de betrokkenen
ervan afzien verdere activiteiten te ontwikkelen. Is dat niet het
geval dan zal de situatie opnieuw in ogenschouw worden genomen.
H.TD vraagt zich af of mogelijk door de straling van een infra-
rode lamp iets kan worden bereikt om aan de eventuele foto-
activiteiten afbreuk te doen.
H.BVD vraagt dit nader te bekijken.
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2* Belangstelling voor het gebouw (Zie ook Aurora 10/9/7̂ t pt« 3)

H.D deelt mede, dat gebleken is dat met een infrarode-lamp geen
resultaten kunnen worden bereikt om aan eventuele foto-activiteite
van de Rode Hulp t.a.v, ons personeel afbreuk te doen.
H.BVD vraagt H.D zich samen met anderen, o.m. de heer
van de Fotosectie, te bezinnen op mogelijkheden om eventuele
fotografen te hinderen*

Op 20 september te 10.00 uur komt op bezoek bij H,BVD de heer
. Aan dit gesprek, dat zal gaan over activiteiten ter

onderkenning van spionage, zullen H.C en H.TD deelnemen.

Op 20 of 21 oktober krijgen wij bezoek van een drietal medewerkers
van , die inleidingen komen houden over interessante zaken
van meer algemene aard. H.BVD vraagt de betrokken afdelingshoofden
te laten weten welke medewerkers zij hierbij aanwezig willen doen
zijn. De gedachte is dc-s mor̂ er.'* ron VljccnVorist in de v»r£ade
*fe etage met des middags gesprekken van de medewerkers
eventueel afzonderlijk met onze specialisten.
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H.BVD nemoreert even het bezoek gisteren van Golonel
verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen van
aan de Dienst.
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Lezinp: over Cyprus

H. BVD ontving een uitnodiging voor het bijwonen op 26 september a. s.
van een lezing over Cyprus die wordt gehouden door de militaire Attaché
Belgrado. Hij wordt vergezeld door SBP. De militaire Attaché zal worden
gevraagd of hij voor enige medewerkers van de Dienst iets 'wil vertellen
over de situatie in Joegoslavië*
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dd. in - -
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Woensdag 25 september komt op bezoek Col. , Hoofd van de
.Contra-spionage Afdeling van .



5« Gesprek met dj> Secretaris-Generaal

In zijn gesprek met de Secretaris-Generaal op vrijdag 20 september j.l.
sprak H.BVD over onze plannen m.b.t. het beveiligingsvoorschrift.
De Secretaris-Generaal vroeg daarbij in een vroegtijdig stadium
Dr. te betrekken*

r f.-j.-ff.........
, , t ,, ~":r '̂——,._..,..

i. tï ,
- ' -

Pera

N.a.v. het bericht in het NRC-handelsblad van 21-9-197̂  over politiefoto's
en de BVD betreffende het eijzelingsdrama, belde HK met de heek-
van de Haagse Redaktie van NRG en deelde daarbij mede dat het in het NRC
vermelde volslagen uit de lucht is gegrepen. HK vroeg waarom geen contact
met ons was opgenomen om het bericht te checken. De heer wist niet
hoe het bericht in de krant was eekomen eï» zegde toe bij de Hoofdredaktie
te zullen informeren en deze te vragen contact met HK op te nemen.
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J. Pers.
HK deed navraag bij de Hoofdredacteur van het dagblad van. Noord-
Limburg en bij de Haagse Hedactie (de heer ) n.a.v. een
artikel in die krant d.d« 21-9-1971»» waarin beweerd werd dat van
BVD-zijde bezwaar bestond tegen het publiceren van een gedetailleerd
verslag over het gijzelingsdrama.


