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Met referte aan de in mijn afwezigheid door
Drs. Kuipers aan Uwe Excellentie geschreven brief d.d.
22 maart j.l„ moge ik U mededelen, dat de Secretarie-Gene-
raal der Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk,
Dr. Eo Emmen, inmiddels de heer Kuipers heeft geantwoord
bij brief van 3 oei j.l., waarvan ik U hierbij copie doe
toekomen.

Ofschoon de houding van Dr. Eaimen ongetwijfeld sympa-
thiek ie, kon de inhoud van zijn brief mij niet bevredigen,
gezien het feit dat naar ik inmiddels had vernomen een vijf-
tal Ar.Bterdamse predikanten zich tot het Moderaten der
Nederlands Hervormde Kerk had gewend teneinde het "besluit"
van het ministerie der Hervormde predikanten te Amsterdam -
om aan BVD-ambtenaren geen inlichtingen te verstrekken -
algemeen te doen maken. Ik heb hierin aanleiding gevonden
het Moderamen de kwestie uiteen te zetten en moge U ook van
deze brief, d.d. 2̂  mei jol. copie aanbieden.

Intern is inmiddels met de onderzoekingsambtenaren
over deze aangelegenheid van gedachten gewisseld. Hun is
onder het oog gebracht, dat de predikant zijn positie als
zeer delicaat ziet en opdracht is derhalve gegeven daarmede
rekening te houden. Ik ben overtuigd dat dit ook in de prak-
tijk geschiedt; de wijze waarop door enige onderzoekin£8-
ambtenaren hun werk wordt gezien, is inderdaad zeer reëel.
Het deed mij overigens goed daarbij te vernemen, dat tot
dusverre buiten Amsterdam generlei moeilijkheden zijn onder-
vonden, en dit was mij aanleiding de ban op contacten te
Amsterdam op te heffen. , «, •» %*,.

Van de eventuele reactie van het Moderamen zal ik
Uwe Excellentie op de hoogte stellen. * .-,-

HiJT HOOFD VAN Du DlïïNST

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te
«B-G 3 A V £ N H A G E

Mr. J,£>. 3inninghe Damstê
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Eoegeerwaarde leren,

Kaar aanleiding van da publicatie* ia d* Nederland** per*,

•edio «aart J. L, betref f «nda ««n besluit van d* Nederland* ler-

vormd» predikanten te Aaaterdan o« geen inlichtingen te verstrek-

ken aan de BVD, Moge ik O* aandacht voor het Tolgende Tragen.

Gedurende de Mand «aart va* ik b ui t e aal and* en tijden* «ijn

afvetlgteeld toeft aaaen* Bij Dra. A. Kuiper* tertake eontaet opge-

no>*a mui, ö» Secretarie-Generaal, Dr. K* f •••n. Aanleiding wa* het

radiopraatje van D*. H. J. Kater, Toor de V. P. R. O. op 9 »*art gehou-

den.

Dr. fiaaen deelde «ede, dat inderdaad in het «iniaterle Tan -

predikanten te Aaaterda* over het genoegde onderverp geaproken ie^

doch in alge«ene tin en in verband »et de ajibt*»evoegdheid e» het

aabtvgeheia van «en predikant. Concrete gevallen lijn daarbij niet

ter sprake gekoaen.

uiteraard betreur ik het - en ik cou mij kunnen voorstellen,

dat D Tan eenzelfde gevoelen cijt - dat Ds. Kater dete kwestie in

het openbaar heeft aangesneden en daarbij heeft gtaproken van

"narigheden" i. V.B. vertoeken van aabtenaren van de BVD om inlich-

tingen over personen. Dr. Samen heeft overigens duidelijk gekaakt,

dat deze uitlatingen geheel voor rekening van fta. Kater kotten.
'* « "•

Ik betreur het tevena dat het oiniaterie van Anaterdaaae pre-
•*v

dikanten teraakf tot een besluit is gekoaen londer sich teraake te

doen voor lic h t fti tijden» de BVD. Dit sou de probleemstelling ion4*>

twijfel ten goede &ijn gekoaen. ••
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De BVD heeft een wettelijke taak, die in d« gegeven omatandif-

heden onvermijdelijk la. Uitoefening van dl* taak ia ai» t mog«lijk

conder medewerking van h«t pub Hak «a iBcoaderheid van ao4anigw B*r-

aonen, dl* over feiten «a omstandigheden omtrent hum omgeviag fc""»ftT

dr af «n «n ««n obj*oti«f oordeel daaromtrent kunnen hebben. Onder <•*

luiken neemt de predikant uit hoofd* van mijn funotie ia d* aaaem-

leving ««n bijzondere plaata in* Jaiat hij kan omtrent da pereoom

dia lid van »ijn f«at*«nt* ia in aanif gaval inlichtingen varatraklUB

walk* voor d« Dicnat Tan bijaondar belang ai Ja an waarvan da •• da-

deling ook voor betrokkene aelf van belang kan tijn.

De taak van de BVD ia een dalioate, in niet Kindere ut e dan

de poaitie van de predikant dit ia. De ambtenaren van ai J B Dieaat

tl J n hiervan terdege door drongen i tij beogen aeer aeker niet een in-
&aÈü&*«..^7L«.: -<SL-- *

breuk op het a«btavüiltf van é% ' p̂ HBbnt uit te lokken, naar ai J
'affe

veten ook dat een predikant to al a Maagd over wetenaehap beaohikt*
T?

welke ook bij de ruiaat ao gelijke interpretatie van het begrip

aabtageheia daar niet onder valt en het ia juiat deaa wetenaohap

waaraan aij behoefte hebben. Zij aijn in het algeaeen niet op *ge-

heiaen" uit, «aar op inlichtingen welke hen de weg kunnen wijaen.

De BVD heeft generlei executieve bevoegdheden en apreekt

aet derden alechta op baaia van vrijwilligheid. Ia iemand daartoe

niet bereid - oa hem moverende redenen - dan kan de BVD het weg-

vallen van deze informatiemogelijkheid betreuren, maar de vrijheid

tot weigeren ataat voorop. Introducering van het ambtageheim ia

waarlijk niet nodig om een weigering te motiveren | het ia aan an-

juiate motivering bovendien, en aij leidt dua tot verwarring.

De se teraake in Imaterdam ontatane verwarring en in het bij-

tonder de publicatie van het daarop gebaaeerde bealait - en de made-

deling dat "narigheden" de oorcaak waren - aohaden uiteraard de BVD

in aanmerkelijke mate bij de uitoefening van aijn, hem door de

Overheid opgedragen taken en maken de Dienat bij het publiek ver-

dacht. Qelukkig aijn er nog altijd vele geeatelijke herdera, dia

het belang van een goede informatie aan de BVD insien en beaeffen

dat van die informatie een gepaat gebruik gemaakt wordt, aodat

zij in dese hun morele plicht ala ataataburger laten prevaleren*

die ondanka dat een &ekere beduchtheid of wel een bepaalde
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vravtl j «f «M d« veiligheidadiaaat k*a»terea, aogaa totaakaa, dat

het h»n vrij at«*t inliohtiagea *« w»i««ra»t «alfa Ai* ialieatiaf«« -

ftoala de aaaata - w«lk* ia §••& «mimi v«rb*ad t*t kon

•i««at do e b. dat *«n op«alijk »a t«nd«ati«u« affi«a«r«a

or«rb«dl« i» «a buit«adl«a a«t Or*rb«idab«lanc
Ik MU V wlll«n r*rco«k«a «•« ladi*a d«

in or(mal«atorl»oh varband ta Uvar kannl» ton «ordaa gabraaat,

bat bovaaataanda in Uw b*acboavlag ta villan batrakkaa, tanalnda

bat vraag*tuk vaa da handhaving van bat a*bt»g«hal* ta aohaidan

ran dat van da vrijhaid tot hat valgaran vaa inliobtingan. fia

batraffandt aabtanaran vaa mijn Diaaet hab Ik, naar aaAlaidiaf

vaji ha t voorgavallaaa, aog aaaa «itdrukkalljk gawaxan op hum

taak, bij bat imrlnnan van inlichtingen da poaitia van da pradi-

kaatan altijd ia bat oog ta houdan.

•>v -,

Voor Uw bijrondere aandacht in deze kwaatie zal̂ k̂ 0 er-

kentelijk zijn.

O ƒ Nat de aaeate boogaahting.

Mr. J.6. Sinninghe Dtoatl

Hoofd van da Binnenlandae Veiligheidadienat


