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B.V.D. opnieuw in opspraak.

Herfst 1963 heeft de regering beloofd, dat de BVD niet zo maar in het
wilde weg telefoongesprekken zou aftappen. Zoals ik het hier stel heeft
premier Marijnen het natuurlijk niet gezegd. De zaak was, dat een streep
werd gezet achter een onduidelijk verleden en dat - voor zover mogelijk het telefoonverkeer met de nodige bescherming wordt omgeven. Nu stelt'
een in meerderheid professorale commissie na vijf jaar studie vast,
dat dezelfde BVD rapporteert over iemands antecedenten, waardoor betrokkenen niet in aanmerking komen voor een bepaalde functie. Zo 'n
rapport kan op valse gegevens berusten. De persoon in kwestie weet daar
niets van. Minister Toxopeus beweert, dat de geleerde heren lichthartig
conclusies trekken. Weer staat de ene bewering tegenover de andere.
Minister en professoren zijn respectabele, intelligente mensen.
Wie moet men nu geloven?
Het enige wat ik op kan merken is, dat ik herhaaldelijk werd benaderd
door ambtenaren van de BVD ter verschaffing van inlichtingen omtrent
antecedenten mijner kennissen. De manier waarop ik benaderd werd, de
vragen die men mij wilde laten beantwoorden, maakten op mij een zeer
onbehaaglijke indruk. Ik kreeg het gevoel dat elk contact met bijvoorbeeld communistische instanties, zelfs op gematigd commercieel terrein
voor de betrokkene tot een lalszaak gemaakt zou worden. Niet zijn Jeven
of vrijheid, maar zijn carrière werd door mijn inlichtingen in gevaar
gebracht , zo kwam het mij voor* Nu kan minister Toxopeus - ter dekking
van de praktijken van de BVD - de professorale commissie wel onkunde
verwijten, het onbehagen dat enige keren binnen enkele maanden gewekt
wordt betreffende handel en wandel van de BVD wordt door zo 'n ministeriële opmerking niet weggenomen, te meer omdat ook dit onderzoek weer
uitwijst dat de vaste kamercommissie ad hoc ook hier niet over de gegevens beschikt om BVD en regering afdoende te controleren.
N. van Hees.

1 s-öravenhage,

51 januari 19&4*

Aan de Bedaotie van de "Hieuwe Linie"
Prinaegraeht
AUSTERBAK.

Hierbij safc ik de eer ¥ aede te delen, dat de aandacht van
de vast* GoiMtissie vaa da Tweede Kamer dar Staten Generaal TOOT
da B.Y.B, gevestigd is 09 een artikeltje van de hand van Pater
I. van Hees S*J* in de MBe Vieuve Linie* van 18 januari 19&4»
getiteld*"B.V,I>, opnieuw in opspraak". Ik »oge f verzoeken aij
-'
ha t adres van Pater Van lees te willen mededelen opdat de Coamiasie
zich «et hè» in rerfciading kan stallen teneinde na te gaan of de
gegevens, waarover Pater Van Hees beschikt» haar aanleiding geven
tot nadare stampen.

(Dr.A.Vondeling)
Voorzitter der Coaaissie.
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De Hooggeleerde Heer
Dr. A.Vondeling,
Commissie van de Tweede Kamer der
Staten Generaal voor de B.Y.D.,
Den Haag.
Zeer Geachte Heer,
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 31 4a*iuari
j.1.delen wij u mede, dat het adres van pater
N. van Hees luidt: Prinsengracht 463, Amsterdam.
Met de meeste hoogachting,
namens.de redajctie,
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's-Gravenhage, 18 februari 1964
Binnenhof IA.

Aan Pater S. van Hees,
Prinsegraeht 463»
AMSTERDAM.

Zeer geachte Pater van Hees,
In "De Hieuwe Linie" van 18 januari jl. las ik een artikel
van Uw hand, getiteld s "B. V. D. opnieuw in opspraak."
De raste Commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zou het hogelijk op
prijs stellen, indien ïï haar zo concreet mogelijk zoudt
willen inlichten omtrent de manier waarop U door de Binnenlandse Veiligheidsdienst benaderd werd en de vragen welke desse
dienst ïï wilde laten beantwoorden: Hoe luidden bedoelde vragen;
hebben de ambtenaren van de B. V. D., die ÏÏ bezochten, zich
gelegitimeerd en herinnert ïï zich hun namen nog en, zo ja,
dien namen mededelen; kunt U de namen - uit de sPBrd **
strikt vertrouwelijk - mededelen van uw kenniajaen» «*»
omtrent wier antecedenten de dienst inlichtingen verzocht;
zijn er wellicht nog andere exacte bijzonderheden die ertoe
hebben bijgedragen, dat een en ander een zeer onbehagelijke
indruk bij ïï heeft achtergelaten?
ïïw antwoord tegemoetziende, met een door ïïw artikel opgewekte en uit de taak der Kamercommissie voortvloeiende belangstelling, verblijf Ik inmiddels met gevoelens van de meeste
hwgaöhtlBg,
'
-

(Dr A Vondeling)
Voorzitter der Commissie.
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BVD
'Het enige wat ik op kan merken is,
dat ik herhaaldelijk werd benaderd door
ambtenaren van de BVD ter verschaffing van inlichtingen omtrent antecedenten mijner kennissen. De manier
waarop ik benaderd werd, de vragen
die men mig wilde laten beantwoorden,
maakten op mi) een zeer onbehaaglijke
indruk. Ik kreeg het gevoel dat elk contact met bij voorbeeld communistische
instanties, zelfs op gematigd commercieel terrein, voor de betrokkene tot een
halszaak gemaakt zou worden. Niet zijn_
leven of vrijheid, maar zijn carrière
werd door mijn inlichtingen in gevaar
gebracht, zo kwam het mij voor.'
(Pater N. van Hees S J., in
(i
De Nieuwe Linie)

