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KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS
VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DINSDAG
22 JUNI 1965 TE 'S-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn de heren:

Van depolitieverbindingen;

- Delft

- Leiden

— Eounen

- Emmen

- Amsterdam (R.P.)

- 's-Gravenhage (Kon.Marech)

- Amsterdam (R.P.)

- Deventer

- Hengelo

- Vlaardingen

- Zaandam

- Hilversum

- Schiedam

- Velsen

- 's-Gravenhage (Kon.Marech.)

Van de BVD;

Jhr. M. de Savornin Lohman (voorzitter),
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De heer de Savornin Lohman opent de vergadering en

heet allen van harte welkom. Hij deelt de aanwezigen

mede dat de heer Mr. J.S. Sinninghe Damsté verhinderd

is deze bijeenkomst te presideren, waarom hij diens

taak overneemt.

Hij vermeldt dat bericht van verhindering is ont-

vangen van de heren

»

De voorzitter deelt mede dat tijdens deze bijeen-

komst twee films worden vertoond, een idee dat in een

vorige vergadering door de heer werd gelanceerd.

Voor de pauze wordt de film "Legal Resident" gedraaid,

daarna de film "Persona non grata". Hij geeft een toe-

lichting op de eerste film, waarna tot vertoning wordt

overgegaan. Hieruit volgt een levendige gedachten-

wisseling over een aantal aspecten van deze film.

Vervolgens leidt de voorzitter de tweede film in.

Na de vertoning geeft de heer de Savornin Lohman nog

een korte toelichting.

Enige aanwezigen geven te kennen dankbaar te zijn

voor de vertoning der films. Zij suggereren op de komende

vergaderingen één film te draaien en de rest van de tijd

te vergaderen.

De heer de Savornin Lohman deelt vervolgens mede

dat in de na&ste toekomst wederom de mogelijkheid zal

worden geopend vreemdelingendienstpersoneel een oriënta-

tiecursus te laten volgen. Hij vraagt de aanwezigen of in

hun korpsen personeel in aanmerking kan worden gebracht

voor een dergelijke cursus. De heren en ge-

ven te kennen dat zij elk één man hiervoor willen aan-

melden. In een later stadium zal met hen hierover nader

contact worden opgenomen.

Bij de rondvraag komen geen vragen naar voren.

In overleg met de vergadering stelt de voorzitter

de volgende vergaderdatum vast op dinsdag 28 september

1965.
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KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE ELF GROOTSTE POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP
DONDERDAG 2*f JUNI 1965 TE • s-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn de heren:

Van de politieverbindingen!

- Arnhem

- Amsterdam

- Nijmegen

- Nijmegen

- Amsterdam

- Arnhem

- Rotterdam

- Enschede

- Tilburg

- Groningen

- 's-Gravenhage

- Tilburg

- Eindhoven

- Utrecht

Van de BVD;

Jhr. M. de Savornin Lohman (voorzitter),
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De heer de Savornin Lohman opent de vergadering

en heet allen van harte welkom. Hij deelt de aanwezigen

mede dat de heer mr. J.S. Sinninghe Damsté verhinderd

is het eerste gedeelte van de bijeenkomst te presideren.

Mogelijk zal hij wel in de gelegenheid zijn het laatste

deel van de vergadering bij te wonen.

De voorzitter richt een bijzonder woord van welkom

tot de heer , die, hoewel nog met ziekte-

verlof zijnde, na een langdurige ziekte weer aanwezig

is.

Daarna wenst de heer de Savornin Lohman de heer

van harte geluk met de hem bij gelegenheid

van de verjaardag van H.M. de Koningin verleende konink-

lijke onderscheiding. Vervolgens begroet hij de hoofd-

inspecteur van de gemeentepolitie Tilburg,

die, althans voorlopig, de vergaderingen zal bijwonen,

waar de heer op 1 juni 1.1. de politie-

dienst met pensioen heeft verlaten.

De voorzitter deelt mede dat tijdens deze bijeen-

komst twee films zullen worden vertoond. Voor de pauze

wordt de film "Persona non grata" gedraaid, daarna de

film "Legal Resident". Hij geeft een toelichting op de

eerste film, waarna tot vertoning wordt overgegaan.

Na de pauze leidt de voorzitter de tweede film in.

Na de vertoning daarvan geeft hij nog een korte toelich-

ting en beantwoordt enige vragen.

Uit de reacties van de aanwezigen valt op te maken

dat de vertoonde films in de smaak zijn gevallen. Op een

suggestie van de voorzitter ook in de toekomst enige

nieuwe films tijdens deze bijeenkomsten te vertonen

wordt positief gereageerd. Geadviseerd wordt dan slechts

één film per bijeenkomst te vertonen.

Op een vraag van de heer antwoordt de heer

de Savornin Lohman dat het zeker mogelijk is deze films

ook buiten het verband van deze vergadering te vertonen,

waarbij verschillende programma's kunnen worden opgezet,

afhankelijk van de aard van het publiek.
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De voorzitter deelt vervolgens mede dat in de naaste

toekomst wederom de mogelijkheid zal worden geopend vreem-

delingendienstpersoneel een oriëntatiecursus te laten vol-

gen. Hij vraagt de aanwezigen of in hun korpsen personeel

in aanmerking komt voor het volgen van een dergelijke cur-

sus. De heren ,

geven te kennen dat uit hun respectieve korpsen

daarvoor één man in aanmerking zal komen; de heer '

meldt drie personeelsleden en de heer

één of twee personeelsleden. In een later sta-

dium zal met de betrokken chefs hierover nader contact

^ worden opgenomen.

De op deze vergadering vastgestelde datum voor de

volgende bijeenkomst (donderdag 30 september a.s.) is

nader bepaald op dinsdag 28 september a.s. (vide bege-

leidend schrijven).

's-Gravenhage, 1 september
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Overzicht van behandelde onderwerpen op de I.D.-vergaderingen

vanaf heden tot en net december 1960

Onderwerp

1* Filmvertoning t
a. "Legal Resident"
b* "Persona non grata"

2. "Werkzaamheden van de I.D.'s
ten behoeve van de BVD"

Inleider

Jhr. H. de Savornin
Lohoan

Drs. P. R. Gerbrands
W. Q. Visser

Tijdstip

juni 1965

maart 1965

3. "Het optreden van de Russische
inlichtingendiensten in het Oost-
West verkeer**

't. "In Nederland geregistreerde en
niet geregistreerde vreemdelingen"

5. "Randverschijnselen van het rechts
en links extremisme"

6. "Recenten aanvallen tegen de BVD"

7. "Het rapport van Lord Denning in
de z.g. Profumozaak"

8. "Enige aspecten van de vre&Lelingen-
contrSle, waaronder begrepen de
hotelcontrdle"

9* "Het operationele werk van de politie
ten behoeve van de BVD"

10. "Het operationele werk van de politie
ten behoeve van de BVD"

Overzicht beantwoording vragen aan
politieverbindingen over vreemde-
lingencontrSle.

11. ̂ Neuzeitliche illegale Nachrichten-
übermittlnng"

12* "Problemen rond het misdrijf spionage"

13* "Het ontwerp richtlijnen inzake het
verstrekken van politieke anteceden-
ten door de politie aan derden"

1**. "De liberalisatie van het grensver-
keer"

15» »• "Overzicht werkzaamheden werk-
groep Richtlijnen verstrekken
politieke antecedenten"

b» "Inlichtingendiensten van commu-
nistische landen"

Drs. P. R. Gerbrands
W. Q. Visser

Mr. J.S. Sinninghe
Damsté

Mr. J.S. Sinninghe
Dameté

Mr. J.S. Sinninghe
Danste"

december 6k

oktober 6k

juni 196̂

maart 19&1*

december 63

september 6j

juni 1963

april 1963

december 62

sept. 1962

juni 1962

maart 1962

de. 1961

W.G. Visser
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16. "Buitenlandse verbindingen van de Mr* J.S. Sinninghe sept. 19&1
BVD" Damsté

17. "Bespreking enquête verstrekking Drs. A. Kuipers juni 1961
politieke antecedenten door politie"

18. "Verstrekking politieke antecedenten" maart 1961

19» "Beveiliging van persoonlijke en dee. 1960
documentaire gegevens"

'a-Gravenhage, 22 juli 1905


