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De heer drs. G.M. Nederhorst
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Arnhem, 16 december 1965

Geachte heer Nederhorst,

C

Deze brief had ik eigenlijk al twee maanden eerder willen
schrijven. Namelijk toen een P.J.G.lid me nogal opgewonden kwam
vertellen dat hij door de B.V.D. benaderd was om inlichtingen
te geven over zijn contacten met linkse jongerenorganisaties.
Inmiddels heb ik er twee maanden over nagedacht, en schrijf de
brief alsnog.
Het lijkt me nuttig om te vermelden dat de 18 jarige Dick
Buunk van zich zelf vindt dat hij erg links is en daarom is hij
ook voor "de Revolutie". Privé liep hij allerlei uitingen en
personen af die hem rood genoeg schenen om met een bezoek te
vereren. Helaas wist niemand goed raad met hem. Als P.J.G.lid
had hij contacten met P.S.J.V. en A.N.J.V., maar ook met andere
politieke jongerenorganisaties, die in Arnhem vrij veel met
elkaar samenwerken. Over het algemeen luisterde hij niet, maar
tetterde zelf erg veel.
Door de heer Hagedoorn van de Arnhemse recherche is het
initiatief genomen mst voor een eerste gesprek met Dick, later
is er nog eens gepraat, waarna Dick de zaak kapte. Aanvankelijk
heb ik nog gedacht dat het hier ook wel om een antecedentenonderzoek kon gaan, omdat Dick inmiddels in militaire dienst
was gegaan. Dat blijkt niet het geval te zijn. Een afdelingsbestuurder van de partij kreeg van de heer Hagedoorn te horen dat
hij erge spijt had van de hele onderneming omdat het jongmens hem
niets had kunnen vertellen. De in het vooruitzicht gestelde beloning is dan ook beperkt gebleven tot de vergoeding van een
buskaartje. Ik ben blij dat men een fantast, zoals deze jongen
is, als zodanig herkende.
*
Inmiddels heeft Dick Buunk voor het lidmaatschap van de
P.v.d.A. bedankt in een met rode pen geschreven brief, en heeft
hij een eigen afdeling van S.J. opgericht.
Voor mij blijft echter het probleem dat men minderjarigen
tracht in te schakelen voor het verkrijgen van politieke inlichtingen. Het geven van inlichtingen kan voor hen zelf en
voor anderen gevolgen hebben, iets wat een jongere zich lang
niet altijd zal realiseren. Niet dat ik meerderjarigheid zie
als een bewijs van goed onderscheidingsvermogen, maar het lijkt
me een betere grens. In dit geval wist overigens de vader van
het eerste gesprek af, al had hij het zijn zoon afgeraden. Mijn

opinie over ouders die hun kinderen hier aan bloot stellen
hoef ik u natuurlijk niet uiteen te zetten.
Daarnaast vind ik het voor het politiek jongerenwerk een
ongunstige factor als men rekening moet houden met de mogelijkheid dat men niet alleen aanwezig is met de zichtbare aanwezigen. Eens lekker doordraven zullen sommigen dan liever niet
meer willen doen, zeker niet in gemengd politiek gezelschap.
Dit bezwaar en dat van de minderjarigheid van om inlichtingen
gevraagde personen wil ik u voorleggen. Het beschreven geval
was daarvoor de aanleiding, maar ik beschouw het als afgedaan.
De namen van de betrokkenen geef ik u slechts om een eventuele
verificatie mogelijk te maken.
Hoogachtend,
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(wig.) R. Nagel- de Boois

's-GraTaahaga, 21 daoambar 1965.

T£RTBOD¥ELIJg
Zijn* B*eallaatia da Minietor
Biananlandaa Zaken.
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Hierbij heb ik da aar Uva Sioellentie afschrift
ta doan toakoman Tan aan «ckrijran ran ae-rrouw lagal» da Boois
d.d. 16 daoaabar j.l. aan da haar ladarkorat.
Se Taate CoBttiaaia voor da B.7.B. aou hat op prijs
»t«llan, da riaie Tan üwa Bxeallantia ta aogan Tarneaan OTar
hat in daxa briaf aan da orda gaatald» problaam.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan:

de Heer Mr.W.Kpops,
Commies-Grif f ie r "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal,
(vaste Commissie voor de B.V.B.),
Binnenhof 1a,
L_
's-G 1 A V E N H A G E .
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Onderwerp: schrijven mevr.Nagelde Boois te Arnhem.

Directie

Hoofdafd.

Afd. Kabinet

Nr. 58561

's-Gravenhage,
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VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van Uw "brief d.d. 21 december 1965 bericht ik U het volgende.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft mij medegedeeld, dat er medio oktober '\5 vanwege de

c

Gemeentepolitie Arnhem een tweetal gesprekken heeft
plaatsgevonden met de heer Dirk Buunk, geboren
29 januari 1946, wonende te Arnhem. Be bedoeling zat
daarbij voor, van hem medewerking te verkrijgen bij het
inwinnen van inlichtingen omtrent communistische organisaties te Arnhem, in het bijzonder het Algemeen
Nederlands Jeugd Verbond (A.N.J.V.). Be Binnenlandse
Veiligheidsdienst heeft van deae aangelegenheid eerst
vernomen, nadat het contact was afgebroken.
Be ontstane kwestie lijkt mij minder geschikt
voor een schriftelijke afdoening. Ik moge U daarom
voorstellen dit request te willen behandelen op de
eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie. Baarbij
zal het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
gaarne een uiteenzetting geven omtrent de toedracht
van het geval-Buunk. Voorts zal dan kunnen worden
- ingegaan VERTROUWELIJK

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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Mr.W.Koops
VERTBQÜWELIJK

ingegaan op de door requestrant© aan de orde gestelde
problemen, t.w. inschakeling van minderjarigen bij
h©t verkrijgen van politieke inlichtingen en het in
"gemengd politiek gezelschap" rekening moeten houden
met de aanwezigheid van informanten van een inlichtingendienst.
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VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van Uw brief dd.21 december 1965 bericht ik U
het volgende.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft mij medegedeeld, dat er medio oktober 1965 vanwege de inlichtingendienst (l. D.)
van de Gemeentepolitie Arnhem een tweetal gesprekken heeft plaatsgevonden met de heer Dirk Buunk, geboren 29 januari 1946, wonende te
Arnhem. De bedoeling zat daarbij voor, van hem nedawerking te verkrijgen
bij het inwinnen van inlichtingen omtrent communistische organisaties
te Arnhem, in het bijzonder het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
(A. N. J. V.). De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft van deze aangelegenheid eerst vernomen, nadat het contact was afgebroken.
De ontstane kwestie lijkt mij minder geschikt voor een schriftelijke
afdoening. Ik moge U daarom voorstellen dit requesi; te willen behandelen op de eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie. Daarbij zal het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst gaarne een uiteenzetting
geven omtrent de toedracht van het geval-Buunk. Voorts zal dan kunnen
worden ingegaan op de door requestrante aan de orde gestelde problemen,
t. w. inschakeling van minderjarigen bij het verkrijgen van politieke
inlichtingen en het in"gemengd politiek gezelschap" rekening moeten
houden met de aanwezigheid van informanten van een inlichtingendienst.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE
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w. g„ Smallenbroek.
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Das Haag» 18 april 1966*

Aan Mevrouw R. Nagel-de Beo i a,

Fromb«rg flat 18,
AENHEM.-

Hiarbij hab ik da aar» U ta berichten dat da Vaat e
Camniaaie van da Twaada Eaaar dar Statan-öaneraal voor da
B*Y.D» iralka, galijk 9 raada aardar word nadagadtteld* de
In uw achrljvan dd.l6 daeambor 19^5 »»» da Haar Hadarhorat
ganaakt« aaxtffalaganhald in endarataek lia«f*t
£anat*«nf haar aadarxaak nag &lat haaft kunnan befilndlgen.
Bit brief j a dlant «lachte an ta vaarkenea, dat bij
ui t blijvan van aniff barieht*. bij 0 da indruk ««u paat va 1 1 «n,
al» zau da Caamiaaia alch «at do vaak vardar ni*t bazig
haudan»

*v

öa Grifflar dar Cla. vad*,
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's-ffravenhage, 2 nel 1966

YSHTSOÏÏVSLIJK

Aan Zijn» tjcoellentie de Minister
vaa Bizraenlaadse Zaken.
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h«V ik d* eer Uwe Excellentie eea concept ia
tveeTQud t* do«n tockoKftit van ««n eohrijyen» dat ik Mij voorstel
uw* Sxo*llanti« t« xi4a«r tijd al» dafiaitief «ohrijTaB to* t«
•«aden ia v«rbaad ««t d* door ««TTOWW Ka««l-d« Booia AKB d*
va«t« e<HMi«»i« voor d* i«V»D. Toorjrola^d* »an««l*g»ah*id,
3>« l«d«a d«y CoMttia»l« h«bl>«& zioh «at dit eonoept T«r*ai«d,
Ik »©«« 9v* Sx«»ll«iti« T«rao«k4m Bij t« wille» laten «eten*
uit de aayd der «aak niet koe 8w antwoord sou luiden ia g«*al dit
sohrijVBB oagevijaigid aan $we Czoelleatie aou ait«aaaf doch. of
dit eonoept bezwaraa ontmoet*
Ie Toor»itter dea^CoBadeaie vnd.»

.K.1% Soltaelser )
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