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DB Weledelgeboren Heer
Dr. A. Vondeling
Tweede Kamer der Staten-Generaal
' s G r a v e n h a g e » -

Zeer geachte H-eer Vondeling,

C

C

In antwoord op Uxv schrijven van 31 oktober jl. (namens de vaste
Commissie der Tweede Kamer voor de B.V.D.) moet ik ü mededelen,
dat in m^n genoemde boek de incidenten met de B.V.D. vrywel
volledig zjjn beschreven en ik U derhalve niets kan mededelen,
dat enige nadere houvast geeft.
Wel zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken de aandacht te vestigen op het bedrjjf van de B.V.D. rondom Kerk en
Wereld te Driebergen. Da± buitenlandse gasten, die daar voor
kerkelyke conferenties vertoeven, in het bizonder diegenen,die
kerkgenootschappen uit Oost-^ropa vertegenwoordigen, door de
B.V.D. worden "gadegeslagen" acht men waarschynlyk tot zyn
normale werkzaamheden te behoren; dat men b^j Kerk en Wereld inlichtingen inwint over hun doen en laten, wordt m.i. al een
twijfelachtige zaak. Het schijnt echter dat de B.V.B, het ook
van zijn toestemming wil laten afhangen, welke Nederlanders
er aan kerkelyke conferenties in Oost-Éuropa kunnen deelnemen.
Vorige maand heb ik met een kleine delegatie van Hervormde predikanten e.a. een reis naar Tsjecho-slowakjje gemaakt, waarmee
de B.V.D. vooraf allerlei bemoeienis had. De vraag is, of dit
ook voor gewone touristische bezoeken geldt, hetgeen ik n4j
practisch niet kan voorstellen; waarom voor een kerkelyk bezoek
dan wel? Het komt er op neer, dat de B.V.D. kan gaan uitmaken.,
welke kerkelyke activiteiten "toelaatbaar" z\jn en welke niet,
hetgeen *nx>g\een «rnstiger situatie zou scheppen dan in OostEuropa bestaat, waar tenminste wettelyk is vastgelegd wat kan
Cmag> an wat niet. Het zou hier op deze w^jze van de willekeur
van een "ongrijpbare*1 instantie gaan afhangen. Wellicht kunt u
in deze richting ook Uw voel horens eens uitstrekken.
Hpogach
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(A. J. K
Rijnstraat 226
Amsterdam-Zuid)

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

AAN de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
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Bijlagen;
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Onderwerpt.J.Koej emans

e. 1? december 1963

GEHEIM

C

Naar aanleiding van uw brief van 15 november jl,
nr. 91002 betreffende de heer A.J.Koejemans deel ik p.
onder verwijzing naar het daaromtrent besprokene
tijdens de bijeenkomst met de vaste commissie voor de
Binnenlandse "Veiligheidsdienst op 1 7 december jl.- voor
zover betreft het door de heer Koejemans vermelde betreffende "Kerk en Wereld" nog het volgende mede.
De belangstelling van de B.V.D. voor "Kerk en Wereld"
te Driebergen vloeit voort uit het contact dat bestaat
tussen dit instituut en de "Praagse Christelijke Vredesconferentie", een communistische mantelorganisatie.
In verband hiermede heeft de B.V.D. aan de Utrechtse
Gemeentepolitie - van wie reeds bekend was dat zij over
goede contacten in kringen van "Kerk en Wereld" beschikte verzocht de Dienst in deze te willen informeren.
De B.V.D. zelf heeft geen enkele activiteit in Kringen
van "Kerk en Wereld" ontplooid.
Noch de B.V.D. noch de Utrechtse politie heeft ooit
getracht invloed uit te oefenen op de samenstelling van
delegaties naar kerkelijke bijeenkomsten in Oost-Europa,
ook niet op de samenstelling van de door de heer Koejemans
genoemde groep van hervormde predikanten, die onlangs
een reis maar Tsjechoslowakije heeft gemaakt.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,
DE SECRETARIS-GENEEAAL,
GEHEIM

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
& 231643*.41
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