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KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAM EEN
AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 22 MAART 1966,
TE '8-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn de heren:

Van de politieverbindingen;

- Velsen

- Delft

- Almelo

- Dordrecht

- Emraen

- Amsterdam (R.P.)

- 's-Gravenhage (Kon.Mareen.)

- Deventer

- Hengelo

- Hilversum

- Schiedam

- 's-Gravenhage (Kon.Marech.)

Van de BVD;

Mr. J.S. Sinninghe Damsté (voorzitter), Jhr. M. de Savornin

Lohman, (inleider), , ,
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Om 14.00 uur opent Mr. SINNINGHE DAMSTé de vergadering

en heet een ieder welkom.

Het onderwerp van deze middag, t.w. "Enige benaderings-

c.q. recruteringspogingen van Russische inlichtingendiensten

op Nederlandse onderdanen", staat, aldus de heer DAMSTé de

laatste tijd in het centrum van onze belangstelling. De laat-

ste jaren zijn, als gevolg van de steeds groter wordende

spionageaktiviteiten van het communistische blok in het V/esten,

onze contra-inlichtingenwerkzaamheden aanmerkelijk toegenomen.

De heer zal een analyse geven van enkele recente,

op Nederlandse onderdanen gerichte, recruteringspogingen.

I.v.m. het feit, dat de aan de orde te stellen operaties nog

niet zijn afgesloten, zullen betoog en discussie niet in de

notulen kunnen worden opgenomen.

Na afloop van de lezing van de heer en de hierop

volgende discussie informeert de heer DAMSTé bij de rondvraag,

of er nog suggesties zijn t.a.v. te behandelen onderwerpen.

De heer zou graag het onderwerp "Moderne afluister-

apparatuur" behandeld willen zien. De heer ziet een vak-

techrische film in het kader van onn werk met belangstelling

tegemoet.

De heer DAMSTé antwoordt dat het onderwerp "Afluister-

apparatuur" beter aan de orde kan komen, zodra een wettelijke

regeling ter bescherming van de "privacy" tot stand gekomen

is. De gevraagde filmvertoning heeft de aandacht.

In gezamenlijk overleg wordt de e.k. vergadering vast-

gesteld op dinsdag 1*t juni a.s.

De heer DAMSTé zegt de aanwezigen dank voor hun komst en

sluit omstreeks 16.00 uur de vergadering.

's-Gravenhage, 11 mei 1966



i ; tt.-„,..:.vr-';-:.t.i.*T l.!ï.-v .,vH>...,!;••» d.d

J*»Ift

J«v«nt«r

Dordrecht

'eerlen

üengelo <-:;)

Leiden

«chietiaai

Velsen

Vla«r-lingen bericht van verhindering

ï(on.H«r«ch.



nr. 826.^28

KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
ELF GROOTSTE POLITIEVERBIKDINGEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 2k
MAART 1966 TE 's-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn:

Van de politieverbindingen:

- Arnhem

- Amsterdam

- Groningen

- Nijmegen

- Amsterdam

- Arnhem

- Rotterdam

- Enschede

- Tilburg

- Groningen

- 's-Gravenhage

- Tilburg

- Eindhoven

- Eindhoven

- Utrecht

- Haarlem

Van de B.V.D.:

Jhr. M. de Savornin Lohman (voorzitter),
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Om 1̂ .00 uur opent Jhr. de 3AVORNIN LOHMAN de vergadering

en heet een ieder welkom. Hij deelt mede, dat Mr. SIMNIN3HE

DAMSTé tot zijn spijt is verhinderd de vergadering voor te

zitten, wegens een vergadering van de parlementaire commissie,

De inleiding, t.w. een analyse van enige benaderings- c.q,

recruteringspogingen van Russische inlichtingendiensten op

Nederlandse onderdanen, alsmede de daarop te verwachten dis-

cussie zullen, i.v.m. het delicate karakter van het onderverp,

niet in de notulen kunnen worden opgenomen. Na deze mededeling

geeft de heer LOHMAN het woord aan de inleider, de heer

•

Om 15.̂ 5 uur rondt de heer inleiding en discussies

af met er nog eens op te wijzen, dat over nog lopende operaties

is gesproken, hetgeen impliceert, dat geheimhouding over deao

zaken geboden is.

Bij de rondvraag informeert de heer , welke risi-

co's men bij het betreden en verlaten van het BVD-gebouw loopt

om gefotografeerd te worden. Hem is de laatste tijd verhoogde

belangstelling van outsiders voor bezoekers van het BVD-gebouw

gebleken. De heer LOHMAN antwoordt, dat enige persnienoen nu en

dan het BVD-gebouw observeren en foto's en filmopnamen trachten

te maken, vermoedelijk om op een geschikt geacht moment over

foto- en filmmateriaal te beschikken. Daar deze lieden geheel

onverwachts komen, is men bij de BVD veelal niet in de gelegen-

heid eventuele bezoekers tijdig voor dit euvel te waarschuwen.

De heer stelt voor om bij een ID-vergadering het

onderwerp "extremistische stromingen in Nederland" aan de orde

te stellen. De heer LOHMAN zegt deze suggestie gaarne iri over-

weging te willen nemen»

De eerstkomende vergadering wordt vastgesteld op donderdag

16 juni a.s.

Na de aanwezigen dank te hebben gezegd vcor hun komst,

sluit de heer LOHMAN om 16.10 uur de vergadering.

's-Gravenhage, 11 mei 1966
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