Ochtendbespreking van 5 April 1950 '
Aanwezig de heren anthoven,
Crabbendam, Serraris, Stall,

, van Maanen,
Noyon en de Meyer.

Duur van 09.10 tot 11.10
Korte samenvatting van het besprokene.
1. Hoofd BVD zet 'de beweegredenen•ulteen die geleid hebben tot
het in het leven roepen van een personeelsraad en zijn voorlopige
samenstelling .en werkwijze. De afdelingshoofden verklaren zichvoorlopig niet gedrongen-zich in deze raad te doen vertegenWoordigen.
Alle andere functionarissen, die dan' ook geen vrij acces-tot.het
hoofd van de diehst hebben, zullen.wel vertegenwoordigers kunnen
aanwijzen.
2." Inzake de ' n veiligheidsnotau van dhr
wordt het volgende •
voorgesteld:
ad 1 ste punt) Dhr
zal in overleg mèt de afdelingshoofden een brandploeg samenstellen, doen. trainen en van instructies voorzien.
ad 2 de Het verplichte toegangspasje wordt gehandhaafd.
.Tot het houden van eén herhalingscursus wordt in
Principe besloten mits KO dit aankan. De. te behandelen stof
kan dan nog'meer - worden gedifferentieerd in eenvoudige
practische wenken voor beginnelingen en meer theoretische
stof voor gevorderden.
ad 4 de Het verplicht invullen van bezoekersbriefjes blijft
voor edere bezoeker gehandhaafd.
ad 5 de Het is nuttig dat de afdelingen bij het sluiten van
het antoor zelf nog een ronde'doen voorafgaande aan die van
de bodes. De afdelingssecretatiaten (bij ACD de sectie-chefs)
zijn hiervoor de aangewezen organen.
ad 6 de Tot nog toe waren functionarissen, die geregistreerde
stu ken mee naar huis namen, verplicht hiervan bij het verlaten
van"de gebouwen een lijst aan hun ardelingssecretainaat te
.geven. Dezelfde bepaling zal•thans van toepassing zijn voor
stukken die voor besprekingen buiten de stad worden.medegenomen.
ad 7 de Dhr Noyon zal een stempel ontwerpen waarmede "achter..
blijvende copieEn van.uitgaande stukken zullen ~den gemerkt
ten bewijze van het feit dat het origineel inderdaad is verzonden. In dit stempel zullen enige bijzonderheden van de verzending worden aangetekend. Een centrale expeditie verdient
om redenen van veiligheid geen aanbeveling.ad 8 ste Overwerk na kantoortijd zal niet aan een voorafgaande
goedkeuring worden onderworpen. De repressieve controle (wachtrapport) wordt voldoende . geacht.
3. De voordracht van dhr de Meyer en de.uiteenzetting van dhr
Steil worden naar de' volgende bijeenkomst verschoven.
ACD, 5 April 1950

T.F. Noyon

Ochtendbespreking van

ig

Apri1.1950.

Aanwezig de heren Einthoven,
Crabbendam, Serraris,. Stáll, -

3

v. Maanen,

hoyon (later do MeYer)'.

Duur van 09.00.tot.11.00 uur.
Korte samenvatting van het besprokene.

1.

Op een -vraag van Hoofd BVD blijkt dat geen der aanwezigen

een bijdrage hoeft.te leveren voor het overzicht der Coordinatie
Commissie als bedoeld in het besprekingsierslag van 29 Maart ja,
Hoofd BVD deelt mede van de zijde van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken het verzoek te hebben gekregen zijn verlangens
kenbaar te maken naar datgene wat nodig zou zijn. om van de BVD
een voor zijn taak berekend apparaat te maken: HOofd BVD zet zijn , .
Meningen hierbmtrent uiteen en verzoekt de afdelingshoofden B, C
en D Maandag 17 April a.s. om.14 uur 30 voor eennadere beSpreking
2.

bijeen te komen. Zaterdag daaraan voorafgaande verwacht hij reeds
schriftelijk enige schetsen van de door deze afdelingen beraamde

plannen ter bestudering. Pas daarna zullen de afdelingen AID en
ACD hun verlanglijst op kunnen stellen.
3. Dhr.Stall,geeft een overzicht van de getroffen maatregelen
ter gelegenheid van de onlangs gehouden. NATO-,conferentie.
4. Wegens verhindering 4:ran dhr, de - Meijer is het laatste deel
van zijn CPN-lezing uitgesteld tot de eerstvolgende bespreking.

ACD, 12 April 1950.

^

T.F. NON.

Ochtendbesprekirlg vale 19 April 1950
Aanwezig de heren anthoven,
Gerbrands, Crabbendam, Serraris,

, van Mannen,
, Noyon en de Meyer.

Duur van 09.00 tot 10.20 uur.

Korte samenvatting van het besprokene.
1.
Dhr de Meyer geeft het laatste deel van zijn lezing over
de CPN waarin hij achtereenvolgens behandelt: het partijcongres,
de partijconferenties, het partijbestuur=, de (thans 17) districten
met hun congres en bestuur, de afdelingen, (bedrijft,- en stadsafdelingen, welke op het ogenblik nader worden onderverdeeld).
2.
Dhr van Mannen zal deze voor intern gebruik bestemde lezing
omwerken tot voor derden bruikbare handleidingen.
3.
Hoofd BVD.constateert dat, nu blijkbaar zovele feitelijke
gegevens zijn verzameld, de mogelijkheid is geschapen om met
gebruik van andere(KB-) methodes achter nog moeilijker bereikbare plannen en handelingen van de CPN te komen.

■
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T.F. Noyon

