
Ochtendbespreking van 1 Februari 1950 

Aanwezig de heren Einthoven, 
Crabbendam, Serraria, Stall, 

, van Maanen, Gerbrands, 
en Noyon. 

Duur van 09.05 tot 09.50 uur. 

Korte samenvatting, van het besprokene.  

1. Dhr Crabbendam geeft een verslag van zijn bezoe aan en 
indrukken van de FBI en CIA te Washington, ter gelegenheid 
van zijn recente bezoek aan de Verenigde Staten. 

2. De beslissing over de beoordelingsstaten wordt aangehouden. 

ACD, 2 Februari 1950 
	

T.F. Noyon 



Ochtendbespreking van 8 Februari 1950  

Aanwezig de heren Einthoyen, 
Crabbendam,Serraris, Stan., 

Duur van 09.05 tot 10.15 uur. 

, van Maanen, Gerbrands, 
en Noyon. 

Korte samenvatting van het besprokene.  

1. De "beoordelingsstaten" zullen, in hun laatste redactie, 
worden ingevoerd. Eventuele moeilijkheden zullen in de practijk 
blijken en kunnen dan worden opgelost. 

2, Hodfd BVD deelt mede dat dhr Serraris per dienstorder zal 
worden aangewezen als de enige die het zakelijk contact met dhr 
Goossen (Afdeling Politie,. Ministerie van Justitie) zal onder-
houden. 

3. Dhr Crabbendam verzoekt in den vervolge op de hoogte gesteld 
te worden van mutaties bij de dienst, n.a.v. het vertrek van 
Ir. 

De vergadering neemt zich voor van deze mutaties in den 
vervolge ook buiten de kring der eigen afdeling mededeling te 
doen. 

4. Er wordt vastgesteld, dat de werkwijze van,de afdeling B 
genoegzaad bekend is zodat een uiteenzetting van dhr Crabbendam 
over dit onderwerp achterwege kan blijven. Inplaats daarvan zal dhr. 
de Meyer a.s: Woensdag een verhandeling over de CPN houden. 

5. Ten aanzien'van de huisvesting deelt dhr 	mede dat 
wij een kans hebben dp Bellevue, evenwel met inwoning. Hoofd BVD 
en de andere aanwezigen zijn echter van mening dat ook uitbreiding 
aan de.  Stadhouder slaan in vrijkomende panden van Financien moet 
worden overwogen en misschien zelfs de voorkeur verdient. 

ACD, 8 - Februari 1950 	 T.F. Noyon 
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Ochtendbespreking van 15 Februari 1950 

Aanwezig de heren Einthoven, 	 van Manen, Gerbrands, 
Crabbendam, Serraris, Stail, 	en Noyon. 

Duur van 09.00 tot 09.10 uur. 

1. De lezing van dhr de Meyer wordt verschoven naar volgende 
Woensdag. . 

2. Dhr 	zal enige punten inzake de beveiliging der 
gebouwen schriftelijk ter kenniá van de aanwezigen brengen 
ter bespreking op een der komende ochtendvergaderingen. 

ACD, 15 Februari 1950 
	

T.F. Noyon 



Ochtendbes rekin van 22 Februari 1950. 

Aanwezig de heren Einthoven, 	 , van Maanen, Crabbendam, 
Serraris, Stal', 	 Noyon en 4e Meyer. 

Duur van 09.00 tot 10.30 uur. 

Korte samenvatting van het besorokene.  

1. Dhr de Meyer geeft een overzicht van het ontstaan en de • 
ontwikkeling van de CP]. Deze historische samenvatting wordt door 
de aanwezigen zeer leerzaam geacht. Hoofd BVD neemt in over-
weging het manuscript behoudens enkele wijzigingen en aanvullingen 
als studie- of propaganda-materiaal een ruimere verspreiding te 
geven. 

2. Tijdens de hierop volgende discussie blijkt dat het beleid, 
van de Ministeries van Justitie en.van Buitenlandse Zaken ten 

aanzien van vreemdelingen, die hier te lande komen ageren tegen 
de Amerikaanse wapenleveranties, niet krachtig. genoemd kan ~den. 
Hoofd BVD verzoekt de heren 	 Serraris en Crabbendam 
het hun hieromtrent bekende op schrift te willen stellen, teneinde 
hem in staat te stellen Minister Teulings hierop te attenderen. 

3. Op de eerstvolgende bespreking zal het rondschrijven van 
dhr 	inzake de beveiliging aan de orde komen. De week 
daarna zal dhr de Meyer zijn historisch overzicht afsluiten. 

.; 

ACD, 22 Februari 1950 	 T.F. Noyon • 
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