L-

c

c

Uithuizen, 23 juni 1964
Hoogedelgestrenge Heer,
Op advies van mijn vakorganisatie, de Nederlanse Onder wijzer svereniging, neem ik de vrijheid mij tot U te richten.
Mijn probleem is als volgt:

"

'Vanaf mijn zeventiende jaar tot ongeveer mijn vijf-entwintigste,heb ik gesympatiseerd met de G. P. M. Niet omdat
mijn denken marxistisch gesruetureerd is, maar eenvoudig
omdat ik in het communisme iets meende te vinden van
menselijke solidariteit.
Mijn beide ouders waren Surinamer s, mijn vader een Creool,
mijn moeder eenJodin.Mijn vader overleed toen ik vijf jaar oud
was en mijn moeder heeft de oorlog overleef d. Ik vertel U dit,
om U duidelijk te maken, hoe ik als jongen in de oorlog, in
Amsterdam, hevige sympathie kreeg voor het verzet, dat zich,
voor mijn gevoel al thans, voor het eerst manifesteerde in de
Februari-staking. Daarna kwamen wij in contact met "De Waarheid" als illegale krant, die ik uit sympathie, nog lange tijd
na de oorlog (naast de U.R.Cjals mijn lijfblad) ben blijven
lezen. Ik zeg U dit zonder het minste berouw of schuldgevoelens mijnerzijds. Steeds meer echter werd voor mij "De Waarheid"
onverteerbare kost en na de Hongaarse opstand heb ik mijn
abonnement afgezegd.
Thans ben ik vijf en dertig en werk sinds 1956 als
onderwijzer aan de openbare uloschool te Uithuizen, waar ik
steeds met behoorlijke examenresultaten heb opgeleid voor
wiskunde, natuur kunde en geschiedenis.
Vorig jaar moest één van de collega's hier aan school
-verdwijnen in verband met de daling van het aantal leerlingen.
Omdat ik niet in het bezit ben van ulo-bevoegdheden,
heeft het college van B. en W. aan de raad voorgesteld mij te
ontslaan. De raad heeft dit voorstel verworpen.
Via het hoofd der school en de rijksinspecteur voor het
L.O.was ik reeds twee maanden van de plannen, van B. en W. op
de hoogte en heb ik ijverig moeite gedaan door solliciteren
elders te worden benoemd als hoofd van een g. 1. o. school, om
zodoende niet op wachtgeld te worden geplaatst.
In deze periode heb ik minstens dertig sollicitatiebrieven weggestuurd. Ver geef s. En ondanks de steun die mij is
toegezegd door de inspecteur en het hoofd der school. Sij
hebben mij verzekerd mij zonder voorbehoud te kunnen aanbevelen
als hoofd van een normale zesklassige lagere school.
Met B. en W. van Uithuizen heb ik meerdere malen moeilijkheden gehad, o. a. als afdelingsvoorzitter van de N. 0. V., over
vakbondsaangelegenheden,maar ook als privé persoon. Toch is
mij door de burgemeester de mededeling gedaan, dat men mij bij
sollicitatie geen moeilijkheden in de weg zou leggen.

De laatste tijd ben ik weer bezig hier weg te komen.
Na de kerstvacantie zijn om verschillende redenen vijf
van mijn collega's vertrokken.Ook voor mij is het arbeidsklimaat in Uithuizen niet prettig meer.In deze periode
heb ik ± vijftien sollicitatiebrieven ge schreven. Eveneens
zonder resultaat.Nu kan ik mij heel goed voorstellen,dat
voor een vacature als hoofd van een zesmansschool in een
mooie omgeving van Nederland^vele gegadigden kunnen zijn,
zodat bij de eerste selectie al verschillende uitvallen,
b.v.op grond van gemis van ervaring als hoofd.
Nu heb ik echter ook gesolliciteerd als hoofd in kleine
dorpjes,waar mij door informatie bleek,dat er b.v.maar
twee sollicitanten waren.
Van alle keren,dat ik heb gesolliciteerd,ben ik nóÓit
één keer bezocht,of uitgenodigd voor het geven van een
proefles.
Dit heeft mij bevreemd en verontrust.Na verschillende
publicaties in de per s, over het B. V. D.-rappor t, zijn mijn
gedachten op een bepaald spoor gekomen.Nu heb ik vernomen,
dat U lid bent van een parlementaire commissie voor B.V.D.
zaken.Daarom wil ik U om advies vragen,wat ik zou kunnen
doen,te meer daar ik allean maar vermoedens heb en niets
met zekerheid zeggen kan.Is het mogelijk dat ik voor mijn
leven gedupeerd ben, omdat mijn naam op een of andere lijst
voorkomt?
In de hoop,dat U mijn brief in behandeling zult willen
nemen,teken ik,met de meeste hoogachting,
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L.P.Beeldsnijder,
Wilgenhof 12
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De leer L,?. B««ldenyder,

Geachte Heer B^eldsndjder,

uw ïrlef waai 23 3«öl heb ik ontvangen
en ik eal proberen na te g&an of de redenen van het niet gelukken
van l* sollicitatie in het vlak liggen ran uw vermoedens.
Misschien zoudt 9 alvaat aan nij komien
aeggen welke gevallen de sollicitatiea naar kleine dorpjes, waar
maar twee sollicitanten waren* betreffen» Bventueel souden we dan
navraag kunnen doen*
0 hoort in ieder geval nog nader van

Met vriendelijke groeten,
voor de heer Vondeling»

secretaresse*
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Uithuizen, 23 juni 1964.
Hoogedelgestrenge Heer,
Op advies van mijn vakorganisatie, de Nederlandse Onderwijzersvereniging, neem ik de vrijheid mij tot U te richten.
Mijn probleem is als volgt:
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Vanaf mijn zeventiende jaar tot ongeveer mijn vijf en twintigste
heb ik gesympathiseerd met de C.P.N. Niet omdat mijn denken marxistisch gestructureerd is, maar eenvoudig omdat ik in het communisme
iets meende te vinden van menselijke solidariteit.
Mijn beide ouders waren Surinamers, mijn vader een Creool, mijn
moeder een Jodin. Mijn vader overleed toen ik vijf jaar oud was en
mijn moeder heeft de oorlog overleefd. Ik vertel U dit, om U duidelijk
te maken, hoe ik als jongen in de oorlog,in Amsterdam, hevige sympathie
kreeg voor het verzet, dat zich, voor mijn gevoel althans, voor het
eerst manifesteerde in de Februari-staking. Daarna kwamen wij in contact met "De Waarheid" als illegale krant, die ik uit sympathie, nog
lange tijdC na de oorlog (naast de N.R.C.,als mijn lijfblad) ben blijven
lezen. Ik zeg U dit zonder het minste berouw of schuldgevoelens mijnerzijds. Steeds meer echter werd voor mij "De Waarheid" onverteerbare kost
en na de Hongaarse opstand heb ik mijn abonnement afgezegd.
Thans ben ik vijf en dertig en werk sinds 1956 als onderwijzer aan
de openbare uloschool te Uithuizen, waar ik steeds met behoorlijke
examenresultaten heb opgeleid voor wiskunde, natuurkunde en geschiedenis,
Vorig jaar moest één van de collega's hier aan school verdwijnen
in verband met de daling van het aantal leerlingen.
Omdat ik niet in het bezit ben van ulo-bevoegdheden, heeft het
college van B.en W. aan de raad voorgesteld mij te ontslaan. De raad
heeft dit voorstel verworpen.
Via het hoofd der school en de rijksinspecteur voor het L.O, was
ik reeds twee maanden van de plannen van B.en W. op de hoogte en heb
ik ijverig moeite gedaan door solliciteren elders te worden benoemd
als hoofd van een g.1.o.school, om zodoende niet op wachtgeld te worden
geplaatst.
In deze periode heb ik minstens dertig sollicitatiebrieven weggestuurd. Vergeefs. En ondanks de steun die mij is toegezegd door de
inspecteur en het hoofd der school. Zij hebben mij verzekerd mij zonder
voorbehoud te kunnen aanbevelen als hoofd van een normale zesklassige
lagere school.
Met B.en W. van Uithuizen heb ik meerdere malen moeilijkheden gehad,
o.a. als afdelingsvoorzitter van de N.O.V. over vakbondsaangelegenheden,
maar ook als privé persoon. Toch is mij door de burgemeester de me~ded eling gedaan, dat men mij bij sollicitatie geen moeilijkheden in de
weg zou leggen,
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De laatste tijd ben ik weer bezig hier weg te komen. Na de
kerstvacantie zijn om verschillende redenen vijf van mijn collega's
vertrokken. Ook voor mij is het arbeidsklimaat in Uithuizen niet
prettig meer. In déze periode heb ik + vijftien sollicitatiebrieven
geschreven. Eveneens zonder resultaat. Nu kan ik mij heel goed voorstellen, dat voor een vacature als hoofd van een zesmansschöol in een
mooie omgeving van Nederland, vele gegadigden kunnen zijn, zodat bij
de eerste selectie als verschillende uitvallen, b.v.op grond van
gemis van ervaring als hoofd.
Nu heb ik echter ook gesolliciteerd als hoofd in kleine dorpjes,
waar mij door informatie bleek, dat er b.v.maar twee sollicitanten waren.
Van alle keren, dat ik heb gesolliciteerd, ben ik nooit één keer
bezocht, of uitgenodigd voor het geven van een proefles.

O

Dit heeft mij bevreemd en verontrust. Na verschillende publicaties
in de pers, over het B.V.D.-rapport, zijn mijn gedachten op een bepaald
spoor gekomen. Nu heb ik vernomen, dat U lid bent van een parlementaire
commissie voor B.V.D.zaken. Daarom wil ik U om advies vragen, wat ik
zou kunnen doen, te meer daar ik alleen maar vermoedens heb en niets
met zekerheid zeggen kan. Is het mogelijk dat ik voor mijn leven
gedupeerd ben, omdat mijn naam op een of andere lijst voorkomt?
In de hoop, dat U mijn brief in behandeling zult willen nemen,
teken ik, met de meeste hoogachting,
w.g.L.P.Beeldsnijder.
L.F.Beeldsnijder,
Wilgenhof 12
^/^yvW0
Uithuizen.(Gr.)
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Onderwerp g request
L.F. Beeldensnijder te
Uithuizen

VERTROUWELIJK

Aan de Heer mr.W.Koops
Commssie-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
(vaste Commissie voor de B.V.D.)
Binnenhof 1a,
's-Gravenhage
Afd. Kabinet

O

Nr. 540?0

' s-Gravenhage, 21 oktober

Onder verwijzing naar het mij in afschrift toegezonden
request van de heer L.F, Beeldensnijder te Uithuizen, deel ik U
mede 5 dat noch door de Binnenlandse Veiligheidsdienst noch door
de Districtscommandant van de Rijkspolitie te Groningen inlichtingen werden verstrekt naar aanleiding van sollicitaties van betrokkene. Gezien de functie van betrokkene mogen de beschikbare
gegevens ingevolge de U bekende verjaringsregeling buiten de inlichtingendiensten ook niet worden verstrekt.
Voorzover bij de B.V.D. bekend heeft betrokkene na de
Hongaarse opstand, behoudens een bezoek aan een CPN-filmavond
te Uithuizen in 1957? geen belangstelling voor de CPN of van
haar uitgaande manifestaties meer getoond-
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DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(w.g.) Mr. E,H. Toxopeus,

s-Gravenhage,
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Aan de heer L.F.Beeldsnijder,
Ommelandenweg 22,
UITHUIZEN (Gr.).

Geachte Heer Beeldsnijder,
Hierbij heb ik de eer, U in antwoord op uw schrijven van
V

2J> juni j.l. te berichten, dat blijkens mededeling van de Minister
van Binnenlandse Zaken aan de vaste Commissie voor de B.V.D. van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de B,T.D. geen inlichtingen
zijn verstrekt in verband met Uw sollicitaties.
Hoogachtend,

(Dr.A.Vondeling)
Voorzitter der Commissie.
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