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Afschrift

Minister van
Binnenlandse Zaken

Zaterdag 27 sept. 1962
p/a Prinsestraat 41
Katwijk a/Zee

Ondergetekende, Johannes Spierenburg, geboren 13 oktober 1925 te Katwijk, werkzaam als waarnemer B bij de Zuiderzeewerken van ministerie Varkeer en Waterstaat, werd door
het bureau Binnenlandse Veiligheid naar U verwezen als enige weg tot oplossing van zijn moeilijkheden met voornoemde
dienst.
Ondergetekende heeft in Maart 1962 gesolliciteerd op de vacature van opzichter B bij Hoogheemraadschap "Rijnland" te
Leiden.
Na een persoonlijk onderhoud op 15 Mei 1962 met
Ir. H.de G-root, hoofd van de technische dienst van "Rijnland",
werd hem officieus medegedeeld dat hij zou worden aangesteld
indien medische keuring en antecedentenonderzoek in orde
zouden zijn.
Op 20 Juni werd hij medisch gekeurd.
Bij het uitblijven van de officiële aanstelling heeft hij telefonisch geïnformeerd naar de oorzaak hiervan, als reden
werd opgegeven dat het wachten was op het antecedentenonderzoek. In een schrijven van 19 September j.l. werd hem door
"Rijnland medegedeeld: dat van zijn diensten geen gebruik
zal worden gemaakt, omdat in de vacature op andere wijze zal
worden voorzien. Deze afwijzing moest het gevolg zijn van
het antecedentenonderzoek, hetgeen door Ir. H.de Groot, hoofd
van de technische dienst van "Rijnland bevestigd is.
Het rapport over zijn anteeedentea zal dus moeten wijzen op
kontakt ia het communistische vlak«
Bij zijn aanstelling in Rijksdienst in 1954, n.l. de meetkundige dienst te Delft, waren reeds moeilijkheden over zijn antecedenten.
Hij was reeds enige maanden in dienst bij de meetkundige
dienst, alvorens het rapport over zijn antecedenten aldaar
binnenkwam.
In ;dit rapport stond, zoals later bleek, dat hij lid was,
dan wel geweest was van een communistische vakvereniging.
Zijn toenmalige direkte chef Hr. Draisma heeft schijnbaar deze beschuldiging niet geloofd en heeft hem hierover uitgehoord, de uitgehoorde wist daarbij niets van de tegen hem uitgebrachte be schuldigingen af.
Hem werd later bekend gemaakt dat over hem een ongunstig rapport was uitgebracht.
Hij heeft daarop in een schriftelijke verklaring vastgelegd
dat het enige kontakt dat hij in zijn leven gehad heeft met
een vakvereniging had plaats gevonden tijdens zijn eerste
zeereis en wel in de rang van matroos ter koopvaardij in
1946.
- Hij -
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Hij ging in 1946 als passagier tesamen met meer dan 1000
andere zeelieden naar Amerika om aldaar schepen op te halen
voor de Nederlandse regering Praktisch de gehele bemanning
van het schip waartoe hij "behoorde was lid van een "bond van
zeevarende, op verzoekt van deze bemanningsleden heeft hij*
zich ook opgegeven voor deze bond en f. 2,50 inschrijfgeld
betaald. Dit was het begin en tevens het einde van zijn
kontakt met vakverenigingen.
Hij heeft na die betaling van f. 2,50 nooit meer enig geld
betaald, dan wel vakbladen ontvangen van voornoemde vakvereniging noch van enig andere bond of vakvereniging. Zodat van
werkelijk lidmaatschap moeilijk gesproken kan worden.
Hij weet dan ook niet aan welke vakvereniging hij f. 2,50 betaald heeft en betwijfeld of in 1946 reeds een commumistische vakvereniging bestond, in die tijd werd nog ©isrer Rusland
gesproken als bondgenoot van het westen uit wereldoorlog II*
Hij was dan ook zeer geschokt te vernemen dat hij voor reeds
genoemde functie niet geschikt is op grond van politieke onbetrouwbaarheid.
Hij verklaart dan ook dat hij tot op heden, buiten bovengenoemd feit, nooit lid is geweest van een vakvereniging en
zich ook nooit met enig politieke richting heeft ingelaten.
Bij een persoonlijk bezoek aan het bureau Binnenlandse Veiligheidsdienst ter informatie naar de inhoud van het over hem
uitgebrachte rapport werd hem te kennen gegeven dat de inhoud
geheim is zelfs dat het bestaan van enig rapport geheim is.
Hij gevoeld zich volkomen onschuldig en dacht het leven te
leiden van een braaf Nederlands burger.
Hij ervaart het als een grove onrechtvaardigheid, de onmogelijkheid om zijn onschuld te bewijzen, dan wel aan de hand
van bewijzen zijn schuld te erkennen en in dat geval daaruit
te concluderen dat hij in zijn huidige functie als ambtenaar
ook niet te handhaven is.
Daar de vacature waarop hij gesolliciteerd heeft nog steeds
open is, maar wel de gebruikelijke procedure gevolgd wordt om
daarin te voorzien, heeft hij belang in een snelle behandeling
van deze zaak, zodoende ingeval van een gunstige uitslag alsnog voor die fuao'bie in aanmerking te komen.
Hij verklaart hiermede en wil dit onder ede bevestigen, dat hij
deze brief naar waarheid heeft geschreven en dat hij niets
heeft verzwegen wat voor hem ongunstig zou kunnen zijn.
Met dank voor het kennisnemen van deze zaak en met het volste
vertrouwen in de Nederlandse regering tekent hij met de meeste hoogachting.
J.

Overeenkomstig het-oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HEï
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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Aan de Heer Mr.W.Koops
Commies-Griffier "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
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Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe
ik U bijgaand toekomen afschrift van een "brief van de heer
J.Spierenburg dd. 27 september j.l* en het onder datum en
nummer dezes verzonden antwoord.
Ik teken hierbij aan, dat door de Binnenlandse Veiligheidsdienst geen gegevens aan het Hoogheemraadschap Rijnland
werden verstrekt.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,'"*'

Voor deze, ^
De Secretaris-Generaal,

l 10152*

