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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

's-Eravenhage, 8 mei 1962.

VERTROUWELIJK
In afschrift aan de leden van de vaste Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Mr.J.in'-'t Veld
v.Hogenhoücklaan 74
1s-Gravenhage.

' s-Gravenhage, 21 april 1962.

Beste Jaap,

O

Bierbij flan het eerste B.V.D,-geval, dat ik aan de commissie
uit de Tweede Kamer zou willen voorleggen. Ik beloof je, dat, als
ik er meer krijg, ik ze prompt zal doorsturen.
Vr.groeten,
(w.g.onleesbaar)

's-Gravenhage 11-4-'62.
Zeer Geachte Heer,

O

In de Haagsche courant las ik een door Uw aangehaald
artikel.
Ik ben in de oorlogjaren met menschen omgegaan deze agiteerde wel
tegen het nationaal sociallisme ook ik was daar tegen.
Deze menschen hebben mij in 1954 overgehaald lid de C.P,N.te worden,
ik ben inderdaad van 1954 tot 1956 lid geweest.
De Kwestie in Hongarije drukte mijn te zwaar dus keerde ik mij daartegen. Nu ben ik sedert 14 Dec.werkloos en ontvang f 57>6l uitkering
W.V.
Ik ben gekeurd door de Gew.Arbeids Bureau afgekeurd voor zwaar werk.'
Nu tracht ik bij Rijk of Gemeente licht werk te krijgen doch overal
stoot ik mijn hoofd. Nu geeft men mij de raad Katholiek te worden met
mijn gezin dan zal men via de Paus trachten stappen te doen.
Moet een eerlijk arbeider voor zijn bestaan dan zijn huid van zijn
en zijn kinderen verkopen.
Ik weet dat menschen die in Duitsche dienst geweest zijn wel bij
gemeente werken.
Ook zei kunnen bij de Defentie terecht, heeft een mensch het recht
dan niet te onderzoeken of moet hij voor zich laten denken. In de
Oostelijke landen worden niet communisten geweerd, dus hier omgekeerd
maar men kan hier geen onderscheid, want ik kan menschen die zeggen
wie het meest geeft heb mij die bij de F,N.K.K.geweest zijn.
Hoogachtend,
A.F.Krop
Rembrandtslir'. 258 Den Haag.
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A.W.Burger

Wassenaar, 24 april 1962
Van Oldenbarneveldtweg 18.
Aan de Weledelgestrenge Heer
Mr.J.S.Sinninghe Damsté
Van Alkemadelaan 88,
Den Haag.

Weledelgestrenge Heer,
Bijgevoegd gelieve U aan te treffen een schrijven d,d.11 dezer aan
het Eerste Kamerlid Mr.In 't Veld, alsmede copy van mijn antwoord op
diens begeleidend schrijven.
Gaarne zou ik vernemen of de B,V-,D. in deze aangelegenheid gemengd
is geweeat.
Hoogachtend,,

O

(w.g,Burger)

A.W.Burger

Wassenaar, 24 april 1962
Van Oldenbarneveldtweg 18

Aan de-Heer Mr.J.in 't Veld,
Van Hogenhoucklaan 74
Den Haag.

Amice,

C

Met belangstelling nam ik kennis van je begeleidend schrijven
d.d.21 dezer, waaruit blijkt dat je alvorens publiekelijk te klagen,
thans voornemens bent de commissie in te schakelen, Ik zal dan ook
informeren of de B.V.D. met deze aangelegenheid iets van doen heeft gehad, al was het maar vanwege het nuttig effect van ons gesprek.
Voor het overige vraag ik mij wel af waarom uitgerekend Defensie
zich zou moeten ontfermen over iemand die jarenlang C.P.N.-lid geweest
is en thans tot zijn spijt slechts halve kracht kan werken.
Met vriendelijke groeten,
w.g.Burger

MINISTERIE
VAN BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.

's-Gravenhage, 2 mei 1962
Stadhoudersplantsoen 25

VERTROUWELIJK
No.s 659146
Bijl.i een
Betr.sBeklag door de heer A.F.Krop
Rembrandtstr.258,'s-Gravenhage.

Hoogedelgestrenge Heer,

O

C

In antwoord op Uw brief van 24 april j.l., heb ik de eer U hierbij
mede te delen, dat de heer Krop in de administratie van mijn Dienst
voorkomt. Behalve het door hem zelf reeds gereleveerde lidmaatschap van
de Communistische Partij Nederland in de jaren 1955-1956, is omtrent hem
nog bekend, dat hij in 1946 geabonneerd was op "De vrije Socialist",
een weekblad dat voornamelijk door niet georganiseerde anarchisten werd
(wordt) gelezen. Bij een naslag door-het Ministerie van Oorlog in 1954
is dit laatste gegeven verstrekt.
In april 1955 deelde het Ministerie van Oorlog mij mede, dat de
Heer Krop, die als werkman C bij de Huishoudelijke Dienst van dat
Ministerie werkzaam was, vanwege zijn politieke antecedenten was ontslagen. In juli d6a.v. werd aan betrokkene de eventuele toegang tot alle
militaire objecten van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht
ontzegd, zulks nadat de Staatssecretaris van Oorlog hiervoor de gebruikelijke machtiging had verleend.
In maart 1962 werd de Heer Krop bij mijn Dienst nageslagen op verzoek
van de Nederlandse Spoorwegen, welke N.V., zoals U bekend zal zijn, nauw
bij de militaire en civiele verdedigingsvoorbereiding is betrokken en
dus geinformeerd wil zijn over de eventuele politiek-extremistische
antecedenten van het bij haar in dienst tredende personeel. Conform de
daarvo'or vastgestelde richtlijnen is aan de N.S.medegedeeld, dat de
Heer Krop in 1955 lid was van de C.P.N., waarvoor hij einde 1956 heeft
bedankt. In hoeverre hierop eventueel door de N.S. ten ongunste van de
betrokkene is gereageerd, is mij niet bekend.
Behalve het door mij reeds genoemde ontslag bij het Ministerie van
Oorlog, zijn mij geen andere gevall &i bekend waarbij de Heer Krop uit
hoofde van zijn politieke antededenten uit overheidsfuncties is geweerd.
Voor zover valt na te gaan zijn door mijn Dienst, behalve aan het Ministerie van Oorlog en de Nederlandse Spoorwegen, nimmer gegevens over de
Heer Krop verstrekt aan overheids- of particuliere instellingen of bedrijven. In de hoop U hiermede voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik
Hoogachtend,
w.g.Mr.J.S.Sinninghe Damsté.

Aans
de Hoogedelgestrenge Heer
Mr.J.A.V.Burger,
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Binnenhof la, 's-Gravenhage.

VERTROUWELIJK

-4-

Mr.J.A.W.Burger

VERTROUWELIJK

's-Gravenhage, 3 mei 1962
Binnenhof IA

De Heer Mr.J.in 't Veld,
Van Hogenhoucklaan 74»
's-Gravenhage.

Amice,

O

Het onderzoek in aansluiting op Uw schrijven van 21 april
heeft opgeleverd, dat door twee instanties in de loop van de tijd aan
de B.V.D. de voorgeschreven routine-vraag is gesteld naar de politieke
antecedenten van een gegadigde voor een functie, t.w. door het
Departement van Oorlog en de Nederlandse Spoorwegen. Uiteraard is toen
is toen medegedeeld dat en wanneer Krop lid van de C.P.N. was. Daarna
staat het geheel aan de benoemende instanties ter beoordeling of zij
de gegadigde al of niet wensen te benoemen, waarbij vanzelfsprekend
de aard van de functie mede een factor kan zijn.
Een en ander lijkt mij zo vanzelfsprekend en overeenkomstig de
geldende voorschriften dat ik niet zou weten wat ten deze wijziging
zou behoeven.
Ik zal intussen onze correspondentie aan de Commissie voorleggen
en U nader berichten indien zij daar een andere mening over mocht hebben.
Met vriendelijke groeten,
w.g.Burger
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