
Ochtendbespreking van 10 Mei 1950. 

Aanwezigt-de Heren Einthoven, 	 , 
Crabbendam, ~rans, Stallen 

Duur van 09.00 tot 09.45. 

Korte samenvattinii van het besprokene. 

1. Jhr. Serraris zal op 24 Mei een uiteenzetting Leven 
van de werkzaamheden van zijn afdeling., 

2. Hoofd BVD dringt er op aan dat, ter verhoging van de 
snelheid van werken, de afdelingen gebruik maken van de 
mogelijkheden van• dicteren en stenographeren. Mevrouw 
zal een survey ma' en van de hiervoor geschikte vrouwelijke 
krachten. 

3. Hoofd 13VD geeft een pakende beschrijving van het 
» bezoek-dat door hem en enige leden van de 'dienst aan de 
Staatsmijnen Js jebraCht. 

ACD; 10 Mei 1950 	 T.P. Noyon. 
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Ochtendbespreking van 24 Mei 1950,* 

Aanwezig die Heren Einthoven, van Maanen, 	 Gerbrands, 
Crabbendam, Serraris, 	 Noyon. 

Duur van 09.00 tot 10.30.uur. 

Korte samenvatting van het besprokene. 

1. Dhr. Crabbendam stelt de vraag of het mogelijk zou zijn 
vanwege ACD controle uit te oefenen op de registratie der af- • 
delingen. E.e.a. mede met het oog op de onderlinge vervang-
baarheid van het personeel bij vacanIies, e.d. Op het beves-
tigend antwoord van dhr. Noyon geeft Hoofd BVD deze laatste de op-
dracht om zich van de administratieve gang van zaken opene 
afdelingen te vergewissen en een blijvende uniformiteit -en 
onderlinge samenwerking te verwezenlijken. 

2. Hoofd BVD deelt ffiede, dat dhr. van Maanen de lopende 
zaken van dhr. 	 zal overnemen tot in diens opvolging 
zal zijn voorzien. Tot nader order zal KO. onder dhr. Crabbendam 
ressorteren. 

3. Op een vraag van dhr. Serraris of in het algemeen sectie-
hoofden in aanmerking komen voor een dionst-telefoonaansluiting 
anlaoord Hoofd BVD bevestigend. 

4. Dhr. Serraris geeft een uiteenzetting van de taak van af-
delinj C en een sombere analyse van datgene wat hiervan door 
personeelsgebrek onverricht moest blijven. 

5. Dhr. Gerbrands zal op 31 Mei a.s. de methoden, mogelijk- 
heden en verlangens van zijn afdeling bespreken. 

• 

ACD, 26.5.50 
	

T.F. NOYON. 
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Ochtendbespreking van 31 Mei 1950  

Aanwezig de Heren Einthoven, van Maanen, 	 Gerbrands„ 
Crabbendam, Serraris, Kuipers, 	 Noyon. 

Duur van 09.00 tot 10.15 uur. 

Korte samenvatting van het besurokene. 

1. Hoofd BVD constateert dat de politieke toestand vooral 
met het oog op de wapenleveranties, bevreemdend rustig is. 

2. Dhr. Gerbrands geeft een uiteenzetting van de KBmethodiek. 
De eisen waaraan een agent moet voldoen, zijn mentaliteit en motieven 
en de verschillende typen operaties komen aan de orde. Hij hoopt 
in staat te zijn'over enkele weken een jeval voor nadere illus-
tratie te kunnen bespreken. 

3. N.a.v. een vraag van dhr. Kuipers stelt Hoofd BVD vast dat 
vddr op een bericht van n. actie wordt genomen 

-a. toestemming van KB. moet zijn verkregen met het oog op 
de bronbescherming 
b. aan KB. moet worden verzocht de betrouwbaarheid van 
het bericht nader toe te lichten. 

Bestaat inzake dit laatste bij KB. tegenzin, dan dient het geval 
aan Hoofd BVD te worden voorgelegd. 

ACD, 2.6.50 	 T 	NOYON 
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