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Yels9K»Hl rove-ibor 1965

"'vat '-fi&B u veroL o-/s&rdigd,_;teoeB de kaer L&nkkorst de term politiestaat
ir de isorid durfde nestenoHöewel ik ai et de «insta redea i&eb osa'ean de
opreaistkeid vaa uw • yëpo*tïvé£nügi;)a£; ttf twijfelen,keb ik me er töüfe wel
een beetje over verbaasder moet bi^ u «rel esre groot gebrek aan kenris
over de werkeljyitö toestand aanwezig zijn , of U».T interpretatie van de
tera politiestaat raost aaiiser^el'Jk afv/ijlcor van. do st^ne , o? uw veroat-
waardigiog voor ai„ begr^p;*l::jk te nakeno ;nfia,u kebt ons(-.ederlanders,
uitgenodigd eeJa eisde te Lolpeïi asken saü de boze geruskten over ket
ontbrekem v-aa reektszekerheid in or.s vaderland,
'Vat ik &-fi ia . &fc uadedeléz*'berust vanzelf sprekend s l e «lat s op persoonlek®
oridesrvimdiEg.Ussrdooï1 is ]*©t ^aterianJ.' icwaatiöatie-f beperkt.Ik feoop
eefeter dot de kwaliteit voldoende, is 0.3 u de .sfeer»door uw B7D opge-
roepen tepiger*atö te sekilderen.Gezien «ijat povere: artistieke gave» zal
er veel'vaÈ..uw vermpgea tot iüvoeling geverfd trordentsaar daar aiet
iedereen teinlster-jxresideat wordt,vraag' ik ft&fe e.r "Hesr-ppo
MBft^r»«* y..3<3^¥ 'i:eie4««a w.ef4«ü.;..»iik VBÖUW ,-(^. |&.,Xla.--jrwft-i.de B
pen de •aïdeliflg Delft oprichten en voerden prppagar.da uét da
di©a.ste staande beperkte middelen»We koz«n voor de l-3:"; omdat we,uit- '•
gaaade van ket verlangen aaaiveen zover mogelijk doorgevoerde demo*rmtiiet

uitfcwaaen. b^ do wensel^kkeid deae ook op eeono^iatk er, ander aaatsolsap-
peli.k gebied te vervfèaaRl^ken.Vpor ons is deze VOP.V van totaal zelt-
bestruur aycoaiea «et so«ialiBi»e.Verder ware» we tot de nlotsoa
gekomen ,<lat geweldsgebruifc iü de buitealaadse politiële., sir.ds de

vaa de ABG-wapeiïs/ket risico inhield, van totale verwie-
wa.r@f* dus niet afesolmut tegen geweld t a aar wel te^en

absoluut geweld. ̂  verdere Qoordauiciiïs ^a^ G,L,2e stellin^isae ook TOOI*
^tidfere vora-ön van iewelds^ebi-iiik, «o^sesiuöatiöö.^ödei1 aas, het «iet deze
steilingrsfce eer s ïfer* of nietjsieiiaïi'l fcer ontkenner, d?.t >et oen
respeatabel standpu-'-t is.Var eartreaisae kan kier tocfe roeia ^rake
wel va noftr-eonforaiawe*./* r-ingeïi es vaa uit,er» doen dat RO-*
dat de grondwet tol ;ke vr-ield vaa vereniging ket lidöaatsciiap VGB.
J Si"1 uitdrukkelijk infeoud e?i dat de grorzdwettjel^k» vr^keid vart
uitlug t'e propegancia voor de daarïaee^ sasaeR^_ar,g"e2id€

toogtastot'öafet dit ui«t ao 2^%<]4ïï »ou
ik daai"uit '^n ^oasöauetiefe trekkea.



eerste kennismaking m^'; uv? BVD was een korte aededeliag yan ket
loof d. der asïfcool .vasr ik aestiidje^als oüderïngseir werktf^^H^ deelde Mi'
«ede'aan een niet rader te • r.oaaen-ln,staö%ie op verzoek inlichtingen
to feebber;- -.;ef;evor: ovar v/L^p politieke lcleur0Sv»n bekroop ar een ge-
voel van beklessiing,zoals ik ook §eicead- tead tijdens de -nazistiöcke
overheersing?o i-fou ook kier de vrijheid vaa vereniging gelijk Et aan
.net de vrVaeid lid te worden var: elke vcr«nigiag die sieV. aecoord
verklaart saet da bestaande sociale orde?<iou ook .Uier de vrijheid van.
fiteniugsuiting ^el^k staan aet cie vr^aeid ziea te soiU'oroeren aan de
officiële opYattlase^'To-sr. ik ",?afc later voor keb eerat i ot letter-
woord BVD boorde i~obnxi) e^ twerd ik pas goed opuorkzecso
.1'o enip;e trd beroi; il: t'i- 30lli«itersn naar een baan al.o ssboolkootd.
"lc wos rerui'ie ti.jd waaïiieaeBi Aoofd geweest es k a d dat zonder stukken
te «aken vol bracht..Bovendien vvas er sen c;root o u d e r-.v',/; Eerstekort, Toe a
duurde bet lahg. voor ik ook 'icar ieto op al avn ^e_-Gïiri if veraaa."3e
enkele reacties die ik te leuker, leute ontving; leidden eeïiter steeds
tot niets. S t̂ de geïief*Titel.wk ixapeoteur Vc^ U e t oLder-.r'js ia Oelft
~snee-d"> ik Ée-t'tsteae 3y"O-eaa«.¥^s ^pob^ei>.(ö w^ a^niss te aèellöaïaoiets. :
T,vas niet deükbp;..r. Ik solliciteerde dus verder en kr-eefc eindelJ^k een
ber.oexii.ag ju: Sir;dhovea,A*l»teraf is het ^ duidel-.'k de t deze benoeninp;
het 3evolj5 v,;as van tvree feotoren.ïïet '.TG3 niet zo eenvoudig voor de se
aefeool een koof d te vinder, eii wethouder Va'^ ïïupen was een uitge spreker
persoonlekkeid,7een enkele reële aanwijzing over B7D-irvloed was ai-j
bekend £ev/orden,,-:a;;r eer; va;-.G gevoel van dreiging kad aii gedurende
de gekele jollicit.1 tic-^eriode begeleid.^at uit: ^evool tóij niet
bedromer tiaö. zou l,:tr-r blaken.Voorlopig; .tee^ue ik dst ket wel de-
verbeeldiT'5 ver eer vst hypei*-sensitieve persoorJLljkhei^sstructuur
£-;evr-eest v/as,die ^ parten gespeel-i hed.
Iii RindJaover. wee ik astief voor de I'S:' e::, voor het Cori.;it'e« voor d©
Vrede.Te Eind'hoverige sefaool was er niet een ora tot je pensioen te
bl?ver,30'.U»t ik .e twee ja^r weer Ci;^c solliöiterGn*Ook nu weer
weinig reactie H. c o k: nu weer een verstikkend gevoel zonder»
l :;k tet.-.rtir:ote, röêie "t an^aingen over 3VD-iïivloed.
':~e QG-'. sellieite;tie nnj;r ' esi* raaci£;eateente van Rotterdan 'werd ik
..3üel opR;eroepeE.».ïïr ••.vas kenneli'k feeast bv-oi;*' wej?en ee'1 tiental
gegadigden i)^ -Ie a:a1>^«kaiabr© saa\?eai-g.Iede-r stóobt- op.de beurt voor"
een Ke;^ï>i>ek bi,nner koa;en.,1(oen ket a^n beurt wae word ik voor de
tweede asal «;aèon.fror?teerd «et fee t feitel-jk bö-öt?nn vaï* öe

raakte nrr.-.el^k over aijn feoofd been tot de ac
een oj/aerki^ weax i*o-u woord "jesagögetrouw" duidel^k la te



herïcermten /irie.iöDaaiwQ'e' vra's teet osderkoud afgelopen eu kon ilc gaaiulk
was te ve£ba#éd, . oa te vrager* cxf &et ov$r t3p*rav/ ga>- l;ct ianerl-nk- of " -

gezag kaadölde,wa3a!ï aaide]?® «ad ik de burgemeester 'erf
dat ^eix al ""feö grote tiêotra aan te e t uiterlijk gezag en

bef -é fel iet befèkl veel geaeeae«k^>pel^ke M$bfcesuHelaa3.,aa«
denk je saeestsil pas als je weer t kuis beat*"
Yoorstover ifc werd opgeroepen voor andere 't>^.e&/kimm .«r' steeds
'ir de'-'k&belaööw.-s op eea nö^al bedenkelijfee t7^Be>;zoala',E.a een
in de '"buurt van Ut re® kt «Hè t gesprek verliep, tilt^rst prettig. De btijv

i| beslist, eer; bezoek «tan aJin seitool brer>«"

ïk palc de telefoon ^ti'-lÈSgÊ: vkö' die aelf de bur^eaeeater te korGU,l^^ ik
«.e alles verbeeld «oö.t Hebbea.Zeiats is ongeloof waardig, of niet no,?s?
He lcree& ^«aoeg1 ;vaji het' gek^njtï»-s»^<ït ai^jp vrouw .be ̂ 5 ra k ik de noge-

' vbö't-; de PSP ts bedaa'keni'.'/e realiseerderf ons. dat slechte
"

o'ver -w^p Y#erk op sskóol wal e&rts "d© voorcaaante reder en
zoude*, lamneu vormen voor tiet ulslukkörj, vsus aiijs sollicitaties* Ik be-
sloot M% daarover, ; zekerheid te yersokaffea*

^rm^sti^^^itïde~;igr.t^e« o1) ^e
en h>i beloofde m;b te 'a«lp.en.i»lk solliciteerde naar eea ba,"ri in

sijjr. i^speatle.De inspesteur vertélde ai^. dae.raa»dat ae inlieLti.fgen
seker niet ar^pstig woren. herder k et t e v-rendeel «He t solliciteren
werd voortgezet, -et lood ie, da pen«>Ki"idel:jk werd ik benoemd ir Velsertc,
Van eea derjo}-' de beKpe;«lö'? betrokken autoriteiten verrot mxz vrotiw
later tt':dens een informele GOiiversstie-,dat -de B7D gepoosrd laad ivvloed
uit te oef-er,en door Ooa» te vertellen^d^t -z^ en ik 'fervente voorstan-
ders waren var, de Pör>De B7D vii^g eiad-el^k botoDo betrokken autoriteit
eprak «asael^k b^ die göle^ejifeteia. óuLs 'z^u &@ïïin^ uit^det als Tse^t
casïtse'hap rar- de PKP. 'onveren i-gb a ai? was *ét de fuï2«tie van koof-d
sekool- dit da« «aer in e$n wet ao-^t worde
ket optreden var de BVD de plaats, die Hip» r . ,
^ewroet, politieke dis<?rii.iTiatie0 '
j a t liet voor K 3 slleistasl co®d is ^geloxran, tot , u toe, is ondanks liet,
optredor, y«n de 3VD en dank $% e»^ aantel volctrekt willokenrige,.

s,in plaat^ van ^e«kt»Jüa dat ik r»iet de «rji$©
de BVB als 'SSA beoreigiag ervaa;r*:%oge blaken uit ketvolgerde0

vriend vaa «^ staimde reeds 5 3&ar ^«leclen ae f'SP. «ét
b'. drs*coi3i*Lid ^TÜdö kk niet woi>ceT«»w«ii-t MJ| voeMe niets vosft? Let -^* ^^ ' ~ >

irös" h? geén^afftarrtjffi^ ê l f<J siêè' aait ket verlet la de
word 'Ui
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ren kad,dat kijj door nu reeds voor een to-^küiasti^e diatatmtjüf te'-
t, deze uislt) bevorderen ;

or*ze kenr.issen. doet veel praetisch werk voor de F SF. Hij' v?il-,'
geen .lidaestseUapp Self s geen £iborr;'eiees't op 3evrUdi:"i^ol,'otièf.r'

fe% wil Eog promotie aaken«/5o ziet u als te&eü&anrer van on?/é ^e&el-
xe- politie een neiging tot illegaliteit' o^tst®aa0Dfl* 'ls; een logisell^

:elin*»fdia sleekts cloor de redering zelf is te varkoeden,,. . :

deze sfeer is k e t ook te verklaréötdat de PSP ondenks Jaaar
200.000 steaiuen sle©kts WOO ledc-a teltoTelen staan ons vel symps-
tfeie te roord aas* r es h rikken b^ laet -«oord l i daas t s* kap «Zelf e aen

^t vrezen reien af o adat ze niet op een 1 '̂st willen staan»
.je dit nu wel een i^olitiestffst noeaea?

Ir de kleine AJ 318 word-b tagenover de Ha«btss1ïast de Politiestaat
.re.iteld.j.k citeer:.De re-eatsstaat laoeffe de besskefwing ran de persooa
e^ ket goed der burgers tot.doel0De taak YSB de racktsstaet is
of grotendeels galegefi. ir; ket seke-ppea. .ea- A£jxdhsve?i YÖJI reekt
H»% staatsgezag is aan ba-xdén ^©16^0. d-oor *#et au re«k^»
Het is das alet 20,dat cle politiestaat. fge'keriKerkt 'bekoeft te woraen
door €o?i«ö2ïtr?t,iekawpe;i en politieke moórdenofi; ,de.̂ eyifvx|;|̂ i|0 Z^SL $^.r , ' , ,

De door de .Wü op geroep er. sfeer vac ictiïaldatia., rxv-grt er,
is eekter v/el decel^k de sf eer. bekorend tot de pplitie.8teat.r)e?,e
sfeer :is 3t:cv'di§ «aet da be gc-feerwing Y3.n d;a persooa dor burger s. -Da*
de BVD aee zou wérkeiv afin bet i&aadïtaven ran ^«"atGregëO 1V3«* a§,
f€Bieia aijin ervarittge:ateea. a i et. ihöudbare üt«lliïig*ia1;egön
staat sgeaag Uedient siak ia de EYD vaa eeïi apparaat dat au j
typisefe niet door reefat ea wet aaa baaden gelegd wordt 0

Ik besluit deze rnprortage ^©t. .een-citaat, vea ;©eA, «ekere i- uaedrus,
isi,*k '<dat ik raiisirond IK sijjiï l;>;f blad voad:'f«gen taae^tfeeib'bers kaï,

niet genoeg bev$iliig«R« . ' ,'• , ,,' • . ' . - ! . - •
Door dit te se braven ijeb ik'sijö raad im de wiad. ge'3la{');et5..0f
juist î«1??

, i üo o j. achtend,
*

i . s
•s.

/



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

A a n :

de heer drs.W.K.N.Schmelzer,
Voorzitter van de vaste commissie
voor de B.V.B.,
Binnenhof 1a,

Uw brief van:

Onderwerp: request W.A.Harms
te Velsen ,—-

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr.59479

's-Gravenhage, 20 mei 1966.

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van
de vaste commissie voor de B.V.D. doe ik U hierbij toe-
komen afschrift van de brief van de heer W.A.Harms te
Velsen van 21 november 1965» bedoeld door de heer
Lankhorst tijdens het debat over de zaak lemmerswaal in
de Tweede Kamer op 21 april jl., alsmede van mijn antwoord
onder datum en nummer dezes aan de heer Lankhorst.

BE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
/

i 1^

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.



Afschrift .

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen :

A a ai

Lid vaa 4* f***4* Kfcutr
Stat »a-0«a«raml»
Strandrlictlaaa 9,

Uw brief van :

Onderwerp ?r*<£a*at
?«l«*n.

•at W.^.Harae t«

Directie Hoofdafd.

Afd. I*M*#* Nr. 59479

's-Gravenhage, 20 B»i 1966.

Amio»,

Op 2? april 4.1* »t«14* 9 «$ tydeo» 4* «ittia* rat 4»
f»««4* Kaawr ««a eeal« TM, Uw >>rl*f ««a 4* Sini»t«r-Pr«*id»at
4.d, 2? *pril 1966 ia h*»A»ttf
i* hwr 9.A.%Hm» t* T«l«»a Mtn <*

21 aoT«ib»T 1965.
a»a 4* door tt|| «»d*a« te»m«««la« bi«roortr«at

iaf oraati» te asOl»o om«a, b«richt Ik ö,
4* b«w«ri««»a T«a 4* fe**r Hmr»»t T»ra«ld i» 41*a*
£1 tt»T««1>»r 1965 omtrwit po«tM«n TM 4*

ligü*t4*4i«o»t om t* «^»« 9ft4fi* iavlo«4 alt t«
d««r Iwn g«d«M »ollieit*ti««, *!• oajuiat no«t»a

«aig« i»»t»ati««tów«lifto«»rdi Bewr 4* B.V.B,
«

Ia voor»«I4e S»m«3r»ittia« braent
o- îAi

ik f d» of
al»

"af t* Bor*n kv^gt* dat 4* B.T.D. «MI 4* g»m«»at«l^«
"h«id h««f t g««ohr«T«ai "B*ak «r«», 4*** «aa l* 114 raa 4«

1965-1966, pa«. 1
uit ik t* «ft*** coaelud»r«n, dat

omtraat *«a

- t«r *

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.
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Geadresseerde»
ï>aafcfeor«t

Afd? Nr. Blad

ter «ak* *«•»** d« Binaealandse 7»ili^b«id»dl»oat «a ««a
iH«t*ati«. Ik Y«r*o*k O iy 4«s« g«£«Ttttti t«r

t* «t*Xl«at opdat hiwmamr ••& oad«r«o»k luuft

««lirtf t Taa dit sebrUrea do* ik t«ak«aa3i a*a d*
vaa d» vaat* oooml»*!* Toor d« Bian«nlajada«

Met Tri«ud»HJk» groet,

(get . ) SMALLENBEOEK

226620'-190



Afschrift .

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

Aam»
de heer Minister-President,
Minister van Algemene Eaken,
Plein 1813t

Uw brief van : 4-5.-J 966

Onderwerprrequest W.A.Hanns te
Velsea.

Directie Hoofdafd.

Afd- Kabinet Nr- 59479

's-Gravenhage, £0 mei 1966.

Naar aanleiding van. het mij op 4 mei jl. om bericht ea
raad toegezonden schrijven d. d. 21 november 196$ van de heer
W.A.Hanas te Velaen, welk schrijven ik 0 hierby wederom doe
toekomen, deel ik 0 mede, dat de heer liankhorst mij na het
debat in de Tweede Kamer over de zaak Remmerswaal op 27 april
jl. een afschrift overhaadigde ras. zija brief aaa ïï van die-
zelfde datum alsook een afschrift van. bovenvermelde brief
van de heer Harms.

Onder datum en nummer dezes zond ik de heer Lankhorst
het resultaat van het hem tydene het debat reeds toegezegde
onderzoek naar deze quaestie. Afschrift van mijn brief aan de
heer Lankhorst voeg ik hierbij ten gebruike bij de afdoening
van het requeat van de heer Harms.

Ik zal het op pr̂ js stellen indien eventueel tot ïï ge-
richte requeatea de faits et gestes van de B.V.D. betreffende
aan mij ter behandeling worden overgedragen. Ik hecht eraan
deze requesten betreffende een dienst waarvoor ik de veraat-
woordeiykheid draag aiet alleen te doen onderzoeken, doch oek
de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de afdoening
daarvan.

BI MIHISflS TAIT BIH5SN1AKBSI ZAKEH,

(get. ) SMALLEÜTBROEK

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.


