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Den Haag, 20 november 1963.
Aan de Heer Griffier van de vaste
Commissie voor de Binnenlandse 7ëiligheidsdienst.

Hoogedelgestrenge Heer,
Hierbij doe ik U toekomen drie brieven van Nederlanders met
gegevens over de werkwijze van de B.7.D.
nml. van de heer C.J.Ziermans te Utrecht, de heer J,H,Hermans te
Deventer en een gedeelte van een brief van de heer K.van Boeschoten
te Amsterdam.
De betrokkenen zijn bereid om eventueel aanvullende gegevens te verschaffen.
Verder zou ik de Commissie willen verzoeken, indien mogelijk aandacht
te besteden aan het politiéeantecedentenonderzoek m.b,t. benoemingen
bij het onderwijs.
Mij zijn vele gevallen bekend, dat mensen niet benoemd zijn vanwege
hun politieke overtuiging.
Ik kan de gegevens niet verstrekken, omdat dit niet mag van betrokkenen.
Eén voorbeeld; Onderwijzeres zou aangesteld worden, alles geregeld,
toen kreeg zij briefje van hoofd van onderwijsinstelling, dat benoeming niet door kon gaan vanwege politiek-antecedentenonderzoek.
Dit woord werd in de brief vermeld. Hij schrijft haar dit ia'striktvertrouwen, omdat hij zich anders moreel niet verantwoord achtte.
Gaarne ontvang ik tezijnertijd de ingesloten brieven terug, zo
mogelijk met Uw bevindingen.
Ten overvloede wellicht, deel ik U mede, dat ik mij alle vrijheid voor
behoud, om te spreken of schrijven over deze mij toegezonden brieven,

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
w.g. Ao J,Bruggeman„
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Deventer 10-11~'63.

Geachte partijgenoot.
f
Naar aanleiding van U artikel in Bevrijding dat gaat over
de B.v.d.s zoals o.a. het afluisteren van telefoongesprekken en
opnemen van brieven, kan ik U persoonlijk meer vertellen over
deze organisatie. Ik heb namelijk zelf persoonlijk kontakt gehad met deze Heren. Ongeveer één jaar geleden heb ik deze Hern
bij mij aan huis gehad. En om nu maar even kort te zijn,, het
gesprek dat plaats vond was namelijk dit 11 ik moest bedanken
voor de P.S.P., en mij aansluiten bij de C.P.N.. Dus lid worden
van de Communistische Partij, om daar de zaak voor hun te gaan
bespioneren. Dat ik hiervoor bedankt heb, zult U allicht begrijpen. Ik heb mij dan ook terstond met het afdelingsbestuur in
verbinding gesteld, en hun hiervan in kennis gesteld. Tot aan de
dag van heden heb ik hier verders met geen mens over gesproken.
Maar nu ik dit artikel heb gelezen waarin II om steun vraagt wil
ik mijn mond niet langer dicht houden, en U ervan in kennis stellen"
door deze verklaring af te leggen.

Vriendelijk Groetend
(w.g) J.H. Hermans.

'e-aravenhage, 21 november 1$M»3.

Zijne Excellentie
de Minister TBR Binnenlandee Zaken.

Hierbij heb ik de eer Uve Excellentie afachriften * ia
tweevoud * te doen toekoaea vaa een aehrijvea van het lid der
Kaaer, de heer Bruggeman, elsmede ran de daarbij gevoegde
brieven vamt
a* K* van Boeaohotea, te Anwterdaa, d.d. 26 oktober J.l.i
b» G«J«2rienuuMit te Utrecht» d*d* 9 noveaber J*l*{
e. J.H«H«rttanst te Öeveater, d.d.10 noveaber j,l,.
Be vaate Conaieaie voor de B.T.B* zal, oatrent hetgeen ia
dese brievea te berde i.» gebracht gaarne door 9ve Bxeellentie
worden ingelicht.
Be griffier der Coamiaaie voornoead,
•i
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AAN de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
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Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden
van de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst deel ik u naar aanleiding van het door
de heer J.H.Hermans gesignaleerde optreden van deze
dienst het volgende mede.
Uit de in 1 982"gehouden verkiezingen voor de
Provinciale Staten bleek, dat in de provincie Overijssel
de gemeente Deventer een van de hoogste percentages CPN-,
kiezers had, namelijk 6,9$.
In Deventer waren voorts, behalve het districtsbestuur van het CPN-district IJsselstreek, de "besturen
van twee CPN-afdelingen gevestigd.
Met het oog op de uitvoering van de aan de B.V.D.
opgedragen taak, gegevens in te winnen omtrent extremist
tische stromingen, steunt de Dienst het streven van de
inlichtingendiensten van de gemeentelijke politie om in bedoelde CPN-kring te beschikken over zo goed mogelijk ingevoerde informatiebronnen. In verband met verschillende
omstandigheden is dit in Deventer een moeilijke opgave.
Op grond van de bij de ID-Deventer beschikbare gegevens
bleek de heer Hermans terzake een mogelijk geschikte figuur. Hij werd evenwichtig en betrouwbaar genoemd.
-BovendienVERTROUWELIJZ

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

VERTROUWELIJK
Bovendien was "betrokkene gemakkelijk te benaderen
via een gepensioneerd politie-ambtenaar.
Bij het eerste gesprek toonde de heer Hermans
zich reeds weinig "bereidwillig, maar hij wilde
er toch over nadenken. Op hem is daarbij geen enkele
druk uitgeoefend, noch is hem enige remuneratie
in het vooruitzicht gesteld.
Tijdens het tweede onderhoud weigerde "betrokkene
de gevraagde medewerking te verlenen, maar — evenals
de eerste maal - vond het gesprek toch niet plaats
in een onaangename sfeer, terwijl hij aan het slot
nog geheimhouding toezegde. Aan deze geheimhouding
heeft de heer Hermans zich - blijkens zijn rekest in zoverre niet gehouden, dat hij het afdelingsbestuur van de P.S.P. heeft ingelicht.
Ten overvloede moge nog de nadruk erop worden
gelegd, dat het niet in de bedoeling lag de heer
Hermans te gebruiken voor het verkrijgen van inlichtingen uit de P.S.P. Zijn lidmaatschap van de
P.S.P. is in de bedoelde gesprekken ook niet aan de
orde geweest.
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DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
De SECRETARIS-GENERAAL,
VERTROUWELIJK
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