
Ochtendbespreking van 5 Juli 1950 

Aanwezig de Heren van Maanen, 	 Gerbrands, 
Crabbendam, Serraris, Steil, : 	Noyon. 

Duur van 09.00 tot 10.40 uur. 

Korte samenvatting van het besprokene. 

1. Op verzoek van dhr. 	 geeft dhr. Noyon een 
uiteenzetting van de bespreking inzake een waaklijst, die 
door de censuurdienst (in voorbereiding) van de Generale Staf 
wordt verlangd. Blijkens mededeling van Majoor 
die met deze voorbereiding is belast, is het plan om het 
gehele briefverkeer naar en van het buitenland onder de 
loupe te nemen. Te dien einde stelt de Gen. Staf het op prijs 
t.z.t. een waaklijst te ontvangen waarop alle namen van niet-
gezagsgetrouwe Nederlanders en vreemdelingen zijn vermeld. 
Dit zou dus in feite neerkomen op een dupliceren van onze 
kartotheek. 

Volgens Majoor 	 is dei'doelstelling: 
a. verhinderen van uitlekken van gegevens . . 
b. verzamelen van inlichtingen 

Dhr. Noyon heeft als zijn voorlopige mening gegeven, dat een 
"uitgebreide" waaklijst als gevraagd wordt, voor doel a., 
onbruikbaar is aangezien niet extremisten:op dit punt waar- 
schijnlijk nog gevaarlijker zijn, terwijl doel b. verre wordt 
voorbijgeschoten. 

Zijns inziens kan echter een "beperkte" waaklijst van 
enkele duizenden van de belangrijkste bij ons bekende namen 
wel nut hebben. De moeilijkheid is dat deze niet op korte 
termijn te produceren is. 
2. Dit brengt hem op het volgende punt. 
Hoewel de ongedifferentieerde, alphabetische, kartotheek 
voor intern gebruik voldoet en ook wel zal blijven voldoen, 
stelt dhr. Noyon zich voor dat in een noodtoestand door derden 
eisen zullen worden gesteld, waarop de kartotheek in zijn 
huidige samenstelling niet kan voldoen. Dete vragen kunnen 
b.v. komen van de censuurdienst, de Marechaussee (de waaklijst 
bij verscherpte grenscontrole), justitie (bepaalde categoribien 
vreemdelingen) etc. etc. 

Een mogelijke oplossing is om te komen tot een "interne 
zwarte lijst" waarbij volgens algemene richtlijnen gebaseerd 
op het te verwachten gebruik dat van deze lijst zal moeten 
worden gemaakt, per sectie wordt aangegeven welke personen 
er in m(eten worden opgenomen. Na verloop van tijd beschikken 
wij dan over een inventaris van de belangrijkste gevallen op 
het gebied van iedere sectie. Een dergelij!,  systeem zal in zijIn 
geheel of in zijn onderdelen antwoord kunnen geven op de boven 
geschetste vragen. 
3. Dhr van Maanen verzoekt de aanwezigen hun gedachten •'..ver 
dit onderwerp te laten gaan, teneinde Hoofd BVD bij diens 
terugkeer hun mening te kunnen geven. 



4. 	Dhr. 	 geeft een overzicht van zijn relaties 	• 
met de bevriende buitenlandse diensten en het karaktervan deze 
relaties. Hij merkt nog op dat de gebruikte codenamen,. niet de 
bedoeling hebben de relaties voor intern gelruik volledig te 
versluieren.' 

ACD, 10.7.50 	 T.F. Noyori. 



Ochtendbespreking van 26 Juli 1950  

Aanwezig de Heren Zinthoven, van Maanen, 	 Gerbrands, 
Crabbendam, berraria, Stall, 	 Noyon. 

Duur van 09.00 tot 10.00 uur. 

Korte samenvatting van het besprokene  

1. Hoofd BVD deelt mede dat door Pinancign een verdubbeling 
van het budget is goedgekeurd. Ook voor dit jaar kont reeds 
geld beschikbaar. Hij denkt deze gelden in de eerste plaats te 
besteden voor versterking van de leiding, administratief per-
soneel en rechercheurs en materieel. Mevrouw 	heeft reeds 
opdracht gekregen 32 meisjes waarvan .20 voor ACD aan te nemen; 
dhr. Crabbendam kan 10 1 20 rechercheurs aantrekken. 

2. 141r. 	zal i.v.m. de twijfel die omtrent de ware 
grootte van het bedrag bestaat, twee begrotingen opmaken, waaruit 
de verhouding peráoneel: materieel zal kunnen blijken.•Nadat 
het ware bedrag bekend zal zijn geworden zullen de urgentie pro-
gramma's van de afdelingen•weer herzien en aan elkaar aangepast 
moeten worden. 

3. Vervolgens komt het sabotage-geval Portamouth ter sprake. 
Hoewel Hoofd BVD de mening ia toegedaan dat op het continent, 
in tegenstelling tot Engeland, geen sabotage op grote schaal 
behoeft te worden verwacht,.moeten toch maatregelen worden 
genomen. Op het moment dat zulks wordt verlangd moet onze 
organisatie hiervoor klaar staan. E.e.a. heeft tot gevolg dat 
het urgentieprogramma, vooral van D, aanzienlijk zal moeten 
worden gewijzigd. Problemen van havenbeveiliging en militaire 
wapenzendingen moeten in dit grotere verband worden gezien. 

ACD, 28.7.50 	 T.P. Noyon. 
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