Ochtendbespreking van 2 Augustus 1950
Aanwezig de Heren hanthoven, van Maanen,
Crabbendam, Serraris, Stall,
, Gerbrands, Noyon.
Duur van 09.00 tot 10.30 uur.

Korte samenvatting van het beanrokene
1.
Hoofd BVD deelt mede, dat de begroting ;rot het grootste
der twee mogelijke nedragen is vermeerderd. Dit betekent dat
in een periode tot 1 nart 1950 zullen kunnen worden aangenomen:
75 meisjes, 45 rechercheer s, 9 inspecteurs, 13 referendarissen,
21 conmiezen en hoofdcomrliezen, 9 bodes en 15 chauffeurs; in
'iet totaal 185 man.

2.
Dit hoge aantal zal niet dan met inspanning van alle
krachten kunnen worden gevonden. phr. Noyon zal de stukken van
voorlopig afgewezen sollicitanten bijeenzoeken. Het psychotechnisch onderzoek dient, eventueel door inschakeling van
een twede bureau te. worden versneld. De demobilisatiebureaux
voor hoger en lager personeel en de Centrale Personeelsdienst
moeten worden Ingsechakeld. Op het gehele personeel moet een
berdep worden gedaan om geschikte candidaten te vinden.
3.
I.v.m. de ruimere materiaal-positie verzoekt dhr.
om schriftelijke verlenjlijsten van de afdelingen.
4A Dhr. Serraris vraagt nlmens dhr.
om toezending
van alle stukken betrekking hebbende op de Koreaanse gebeurténiesen i.v.m. de houding der Aziatisc'ele groeperingen in
Nederland.
5.
Het "Desa: tbild" (zie bespreking van 29 Maart 1950) is
afgesc'eaft.
6.
Hoofd BVD Let taaa weder de nogelijkheid om tot aanschaffing van (we nethodicns te geraken die uit incidentele
zaken al steanend op litteratuur en beroemde buitenlandse
gevallen tot een moer wetensc'aapeelijk beeld kan komen dan de
individuele case-officer. Hij verzoekt de aanwezigen naar zulk een
analytisch denkend man,•die in het geheel geen vakman behoeft
te zijn, uit te zien.
7.
Jhr. 3tall krijjt teestenminj de BID mondeling in te lichten
over onze aelbtelijke contacten voorzover BID hen ook zelf wil
gebruiken. De weinigzejjende aanvragen "per formulier" kunnen
dan vervallen.

ACD, 4 Aug.1950

T:P. Noyon.

Ochtendbespreking van 16 Augustus 1950
Aanwezig de Heren Einthoven, Crabbendam, Serraris, atall,
Gerbrands, Noyon
Duur van 09.00 tot 10.00
Korte sanenvattin -v van het bes roken«.
1. Hoofd BVD verzoekt de aanwezigen - hungedachten te laten - gaan
over de hUievestinj van hun (uitgebreide) afdelingen, indien de
belendende panden van Flnanciiin te onzer beschikking zouden koten.
Hij stelt zich voor C in 136, D in 134, ACD in 130, B III in 130
en AID met cantine, etc. in Prins Mauritalaan 1 onder te brengen.
KO en B IX zouden dan in Stadhouderslean 128 een plaats vinden. •
Dhr. Noyon zal trachten op korten tenáljn plattegronden te
bemachtigen.
2. t In verband met het groot aantal in te stellen antecedenten.
onderzoeken zal dhr. Crabbehdam een voldoende aantal rechercheurs
hiervoor reserveren.
Dhr. Noyon vraagt Of men vooral alle sollicitatiestukken
3.
ter registratie'bij.hen aan wil bieden aangezien herhaaldelijk
vraag naar zulke stukken is die niet geregistreerd blijken te zijn.
4.
Op een vraag van dhr. Gerbrands of voor uitbreiding Van de
afdelingssecretariaten een beroep kan worden gedaan op ACDpersoneel antwoordt dhr. Noyon, dat dit slechts bij hoge uitzondering mogelijk zal zijn.
Hoofd BVD citeert een geval waarbij een rechercheur zonder .
5.
voldoende introductie bij een hooggeplaatst ambtenaar , inliehtingen
is komen vragen, zulks in strid met het gegeven - voorschrift.
E.e.a. zal de aandacht van dhr. Crabbendam hebben.
6.
Namens AID wijst dbr, Noyon op het verzoek door dhr.
op de bespreking van 2'Augustus gedaan om. materiaal-verlanglijeten
van de afdelingen te mogen ontvangen. Hieraan is door drie
afdelingen nog niet voldaan. I.v.m. de geconsolideerde °reinetaanvragen en bestelling wordt spoedige toezending alsnog op prijs
gesteld.
/. Dhr. Gerbrands vraagt op welke wijzen de buitenposten van
Buitenlardwe . haken,worden beveiligd. Dhr. qtell antwoordt dat
deze beve:,liging zeer onvoldoende is, doch dat de aanstelling van
een inspecteur door B.Z. wordt overwogen.

ACD, 21 Aug. 1950

‘.1

Ochtendbespreking van 23 Augustus 1950.
Aanwezig de Heren Einthoven, van Maanen, Crabbendam, Serraris,
Stan, Gerbrands, Noyon.
Duur van 09.00 tot 09.45
Korte samenvatting van het besprokene.
Hoofd BVD deelt de plattegronden van de Oorlogsschade1.
gebouwen uit. Er wordt van gedachten gewisseld over huisvesting, sollicitanten en materiaalbestellingen.
Dhr. Crabbendam leest een conceptcirculaire inzake
2.
papiervernietigingsmethoden voor bestemd voor de IDts.

ACD, 24•Aug. 1950

