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Amsterdam, lo december 1965

de Weledele Heer,
G.M»Nederhorst
van de Tweede Kamer
Staten Generaal

Zeer Geachte Heer,
Op advies van Dr.W.H«Vennooten wenden wij ons tot de Kamer Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheids Dienst met de volgende kwestie die
betrekking heeft op het optreden van de BVD tegenover ons.
In het kader van onze doctoraalstudie houden wij, beide studenten
in de Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam,ons op het
ogenblik onder leiding van Prof.Dr.H.D.de Vries Reilingh bezig met
een sociaal-wetenschappelijk onderzoek onder de Chinese immigranten
in Amsterdam. Het is onze bedoeling van deze groep de aard en de
mate van integratie na te gaan in de Nederlandse samenleving. Het
materiaal voor deze skriptie is op verschillende wijzen verzameld*
Met toestemming van de Minister van Justitie hebben wij inzage gehad
van de dossiers en kaartenbakken van de Vreemdelingendienst in
Amsterdam. Daarnaast hebben wij veel gesprekken gevoerd met Chinezen
en met bij de Chinese groep betrokken Nederlanders. Het onderzoek is
begonnen in januari van dit jaar en nadert nu zijn voltooiing.
Het betreft hier de onderzoekers :
-Vellinga,M.L., geboren 27-VIII-1939 te Alkmaar, woonachtig
Oude Waal 21 III Amsterdam C.
-Wolters,W»G», geboren 27-IV-19^o te Landsmeer, woonachtig
Biesboschstraat 52 IV Amsterdam Z.

C

Op dinsdag 3o november j.l. kreeg M.L.Vellinga bezoek van iemand die
zich bekend maakte als ambtenaar van de Binnenlandse Veiligheids
Dienst, naam waarschijnlijk Van Beurden. De BVD-arabtenaar gaf blijk
van zijn belangstelling voor het onderzoek onder de Chinese immigranten en vroeg inzage in het ruwe materiaal, refererend aan het feit
dat eerstgenoemde onderzoeker tijdens de vervulling van zijn militaire
dienstplicht gevechtsinlichtingen officier is geweest. Vellinga
weigerde dit materiaal ter inzage te geven met als argumentatie dat^
dit ethisch ontoelaatbaar zou zijn. Prof.de Vries Reilingh had op de
aanbevelingsbrief die de onderzoekers aan hun respondenten voorlegden
de pertinente verzekering gegeven dat persoonlijke gegevens alleen
de onderzoekers onder ogen zouden komen en niet aan officiële instanties zouden worden doorgegeven» De BVD-ambtenaar verklaarde deze
argumentatie te kunnen respecteren,maar volhardde tijdens het verdere
gesprek in zijn verlangen inzage te krijgen van de gespreksprotocollen*
De BVD-ambtenaar maakte daarna de opmerking dat de onderzoekers tot
nu toe nog geen bezoek hadden gebracht aan de Chinese zaakgelastigde
in Den Haag en informeerde naar de reden hiervan. Vervolgens vroeg
hij Vellinga of deze bereid zou zijn een bezoek te brengen aan de
Chinese ambassade in Den Haag, in het kader van zijn onderzoek, teneinde de BVD inlichtingen te kunnen verschaffen over de situatie
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binnen de ambassade. Hij maakte hierbij de niet nader toegelichte
opmerking : "U zult een reis naar China aangeboden krijgen1. Vellinga
weigerde hierop in te gaan. Vervolgens vroeg hij of Vellinga in het
kader van zijn onderzoek,ten behoeve van de BVD inlichtingen zou
willen inwinnen onder de Hongkong-Chinezen, een groep waarin z.i.
subversieve elementen zouden voorkomen. Ook dit werd door Vellinga
geweigerd.
De BVD-ambtenaar stelde toen de vraag hoe Vellinga gereageerd zou
hebben indien hij op subversieve aktiviteiten zou zijn gestuit.
Vellinga antwoordde hierop dat tijdens het onderzoek van dergelijke
aktiviteiten niets is gebleken. Hierna ontspon zich een gesprek tussen de BVD-ambtenaar en Vellinga, naar aanleiding van enkele door de
BVD-ambtenaar ter discussie gestelde politieke kwesties. Klaarblijkelijk stelde de BVD-ambtenaar zich ten doel inzicht te krijgen
in de politieke opvattingen van Vellinga, Op een van diens opmerkingen
over eeli Nederlandse politieke partij reageerde hij met de opmerking :
"O, dat vindt U dus toch wel".
Bij zijn vertrek verzocht de BVD-ambtenaar nadrukkelijk het onderzoeksmateriaal niet te vernietigen en kondigde aan nogmaals terug te
zullen komen.
Toevalligerwijze werd de tweede onderzoeker,Wolters, diezelfde dag
op de Vreemdelingendienst in kennis gebracht deze BVD-ambtenaar.
Deze maakte gewag van zijn gesprek met Vellinga en vroeg ditmaal aan
Wolters inzage van het ruwe materiaal van de skriptie. Het verzoek
werd afgewezen met als motivering de wetenschappelijke ethiek : aan
de respondenten is uitdrukkelijk toegezegd dat hun persoonlijke gegevens niet aan anderen ter inzage zouden worden gegeven* Daarnaast
merkte Volters op dat de beide onderzoekers zich maar nauwelijks
hadden ingelaten met de politieke aspecten van de Chinese immigrantengroep teneinde geen achterdocht te wekken in deze toch reeds
gesloten gemeenschap* De skriptie bevat dan ook maar weinig politieke
feiten en is derhalve voor instellingen als de BVD oninteressant,
Wolters maakte zijn bezwaar kenbaar om de skriptie ter inzage te
geven aan de BVD.
De BVD-ambtenaar stelde vervolgens de vraag wat de onderzoeker gedaan
zou hebben wanneer hij wel subversieve elementen ontdekt zou hebben.
Wolters antwoordde hierop dat hij reserves koestert tegerover de
BVD en voldoende vertrouwen heeft in de democratie om er zeker van te
zijn dat de openbare instellingen daarvan (met name de pers) deze
voor ondermijning zullen kunnen behoeden* ¥olters zou eventuele
subversieve elementen dan ook niet willen melden aan de BVD, maar
aan de pers, teneinde er op die manier de openbare opinie tegen te
mobiliseren. Gevraagd naar zijn bezwaren tegen de BVD verklaarde
Wolters dat de meningen over wat aan afwijkend gedrag binnen een
democratisch bestel toelaatbaar is , kunnen verschillep.. De BVD trekt
de grenzen bijzonder nauw . Wolters stelt daar tegenover dat de
democratie gebaat is bij een vrije meningsvjDfcming en dat er minder
snel van ondermijning sprake is dan de BVD meent. Of iets subversief
is, is ook een kwestie van politieke taxatie. Gevraagd naar zijn
mening over de communistische films en tijdschriften, waarmee de
Chinezen in Nederland in kontakt gebracht worden, gaf ¥olters als zijn
mening te kennen, dat de belangstelling van de Chinese migranten
hoofdzakelijk de Chinese taal en een glimp van het vaderland geldt
en nauwelijks de propagandistische inhoud. Deze opvatting wordt door
anderen die beroepshalve met deze groep in aanraking komen, gedeeld.
Wolters is op grond van wat hij waargenomen heeft niet geneigd te
spreken van een gevaar voor de democratie»

- 3Na deze twee gesprekken verkeren wij in het onzekere ten aanzien van
de volgende punten :
l.ViJ zijn niet op de hoogte met de wijze waarop de BVD onder de
Chinezen inlichtingen verzamelt. Wij houden echter rekening met de
mogelijkheid dat BVD-agenten tegenover Chinezen gaan schermen met
onze namen en met vermeende inlichtingen van onze kant, teneinde
deze Chinezen zelf tot spraakzaamheid te bewegen. Een dergelijke
taktiek zou onze naam in de Chinese gemeenschap in discrediet kunnen brengen, wellicht repres$ailles kunnen uitlokken of op zijn
minst tot een groter wantrouwen kunnen leiden.Represailles zouden
vooral de eerstgenoemde onderzoeker kunnen treffen, omdat hij vlak
bij de Amsterdamse Chinezenwijk woont en in deze buurt bekend is.
2,Wij zijn beducht dat de keuze van ons onderzoeksobject — de Chinese
gemeenschap met een volgens de BVD verdachte politieke oriëntatie-gepaard gaande met onze weigering de BVD inlichtingen te verschaffen,door deze dienst zal worden opgevat als een blijk van ondemocratische gezindheid en als zodanig zal worden vastgelegd.
3«Wij zijn beducht dat de tijdens de twee gesprekken gedane politieke
uitspraken, weergegeven en geïnterpreteerd door een BVD-ambtenaar ,
en derhalve wellicht verminkt, een onjuist beeld zullen geven van
onze werkelijke opvattingen. De indruk die deze BVD-ambtenaar bij
ons heeft achtergelaten geeft ons niet de zekerheid dat deze uitspraken niet geïnterpreteerd zullen worden als uitingen van een ondemocratische gezindheid. Onze beduchtheid op dit punt komt voort
uit het feit dat de BVD-ambtenaar tegenover een der onderzoekers
een niet nader toegelichte toespeling maakte op een eventuele
UNESCO-loopbaan later» Deze onderzoeker kreeg hierbij het onbehaaglijke gevoel dat dit wel eens chantage zou kunnen zijn. De onderzoekers zouden zich bij hun toekomstige loopbaan liever niet gedwarsboomd willen zien door de interpretaties van een willekeurige
niet te controleren BVD-ambtenaar,
k.Eerstgenoemde onderzoeker is beducht dat zijn weigering spionnage
aktiviteit te bedrijven voor de BVD, door deze dienst in verband
met zijn verleden als gevechtsinlichtingenofficier, zal worden
geïnterpreteerd als een deloyale houding,wat consequenties kan
hebben voor zijn toekomstige loopbaan. Op dit punt voelt Vellinga
zich bijzonder kwetsbaar,omdat hij als reserveofficier afhankelijk
is van toestemming van het Ministerie van Defensie om het land voor
langere tijd te mogen verlaten. Vellinga is voornemens na zijn
studie sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het buitenland te verrichten, wellicht ten behoeve van een dissertatie, en hij vreest
dat het Ministerie van Defensie deze toestemming op grond van een
BVD-rapport niet of pas na lange tijdrovende aarzeling zou kunnen
verlenen.
—
•• *•*•(•
¥ij wenden ons thans tot de BVD-commissie van de Tweede Kamer
in de hoop dat deze onze beduchtheid ,zoals genoemd onder de bovengenoemde punten, zal kunnen wegnemen.
Indien daartoe aanleiding aanwezig mocht achten,zijn wij gaarne
bereid deze kwestie mondeling nader toe te lichten.
Inmiddels tekenen wij
met de meeste hoogachting

¥.G.¥olters

1s-Gravenhage,

16 decaaber 1963*

Aan Zijne Excellentie do Minister
van Binnenlands* Zaken,

Hierbij heb ik de 007 Uwe Excellentie afschrift
te doen toekomen van aen schrijven van de heren M*I>* Yellinga
en V.G, Wolters, te Amaterda», betreffende optreden van de
BTT.B, te hunner aanzien.
De Taste Commiesie Toor de Binnanlandee Teiligheidadienat asag zich omtrent deze aangelegenheid gaarne door uwe
Excellentie ingelicht.
B* griffier der commissie voornoemd,

(Mr* W» Koopa)
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Aan het Colleje v^n Curatoren
der Universiteit van Amsterdam.

r>—-ü-aamc vraa ; i ie U v.' :\unciacht voor hot volgende.
Injosloten aoo i .. U 03/1 fo^o-copie toekonen van een
^ven vo.:i CV.T:;; rii^nor ;ovo^uorde studonten aan den
'. ;Gor Ne de rli o
;il3 lid var. do jv.xLior-Co3ir.:iü3io voor do
dozor oSudenten in
. D. Iï:;, Iran voor de intejri ^„ti'jaau. Jen bohoeve van hun doe üü,\'i:.l-sccriptio voerden z i j
oen o_.\I-"u,cht van ai j ui L in net kader van hot onderzoek
:.a:.r de ecori6:ni;:;che en sociale f-onctie dor Aas berdamse
uin.':_'no cad . lie vorije ".Vet h oud 2 r van Pu'oiioke V/erken
l.-jei"'o hiertoe! een coiir.'.i^dic. in het leven j.-üi'oer-en, v/aarin
ons Inotituut als verte .;o:iv;oordijinj on^er Universiteit
"•at k o r a t . n i , j voor, da u de inhoud van dit schrijven dut voor zichzelf Gorool"« - teveno ter ke.^iis van Uw
College dien'J te v/ordcn ^ebrach'C , aanjozien hier de
vrije v/etönoChar'Sbeoefeninj in het godiii^ is.
ITclaac zi;jn de beide studenten naar m i j n neniiXs te
ver injejaan o;'- .^esprek'ron rnet de betrok"::eni ambtenaar en
'.ladden ai j dor.e ".)•_• t e r direct naar m i j kunnen verwijaen.
Dit neemt echter niet v.'ej, dat niet nane de beide volgende
aakan als volatreki ontoelaatbaar beochou\vd raoeöen worden:
1° het trachten de studenten te intimideren door te dreigen
de betrokken onderrechte bevolkingsgroep te^'en hen op
te zetten;
2° het trachten de s t u d e n t e n over te halen tot het verricht
van dienaten v.:elke m o e i l i j k anders dan als contra-spionnage op te vatten zijn.
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Antw. op no.

Ik verv/achu, da's U'.v College hot Ge"ücur(2-c Qclt nij
als con hoor;st ernsui.jo aariseleeorüici-d aal beschouwen
en uich joroopcn :'.al vooliii de on^eotoorde , "bona fide
v/o i;onochaps"DüooxO;iin.- in "oGGchenainj to ncuen.
".;oc":v;; Uv; College van raenir^ z i j n , dat liet op mijn
v/oj -ou lijjcn vcrdoro stappen te onderncaon, dan zou
ik sullco jaarna van uw College verno7::en.
In afv/achtin^ vcr"oli^f il:,
uiet de aecste hoogachting,
,
./J,, ïli-i/'i,',*
(Prof. Dr. H. D. de Vries ïteilin^h)

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de heer mr.W.Koops,
Commies-Griffier b^j de Tweede
Kamer der Staten-Generaal,
(vaste oommissie Toor de B.V.B.),
Binnenhof 1a,
*s-G R A V E N H A G E .
Bijlagen:

een

Uw brief van: 16 december 1965
nr. 83579
C

Onderwerpirequest M.L.Vellinga
en W.G.Wolters te Amsterdam,

Directie

Hoof d af d.

Afd. Kabinet

Nr.58519

's-Gravenhage, 4 februari 1966,
VERTROUWELIJK

C

Naar aanleiding van uw brief van 16 december jl., ,
nr.83579 betreffende het request van de heren M.L.Vellinga
en W.G.Wolters te Amsterdam deel ik u het volgende mede.
Naar mij door de president-curator van de Universiteit
van Amsterdam werd medegedeeld heeft Prof.Ir.H.B,de Vries
Reilingh onder wiens leiding het onderzoek van beide requestranten plaatsvindt, bij schrijvan d.d. 22 december 1Ü5
zich i.v.m. dit request tot het College van Curatoren vam
deze Universiteit gericht. Ik meen er goed aan te d®en U
een afschrift van deze brief die mij in handen werd gesteld
toe te zenden.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft mij
medegedeeld dat er inderdaad op 30 november 19&5 een gesprek
heeft plaatsgevonden van een ambtenaar van de Bienst met
achtereenvolgens de heren M.L.Vellinga en W.&.Wolters.
Aangezien de hieruit ontstane kwestie zich miader leeat v®or
een schriftelijke afdoening moge ik U voorstellen dit request
te willen behandelen op de eerstvolgende bijeenkomst van de
Commissie.
BE MINISTER VAN IINMENLAOSE 2AESN,

Men gelieve steeds één zaak In één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.

VERTROUWELIJK.mmmmmmmmmmmm'mma

Ben Haag, 18 april

Aan Zijne Exeellentio de Minister van
Binnenlandse Zaken.

Hierbij heb ik de eer* uwe Kxo, afschrift te deen
teek*n«n vfcn stijn schrijve» van heden aan d« Heer ¥.G.
.H«.lt«ff*» ** Ansterda», inzake viena aangelegenheid Uwe
Bate» de Vaste Ci». -rwer de B. V. D. inliehtt« fcij vertreuwolijk schrijven Af d. Kabinet nr. 58519 dd.lt februari
Ov«reenkenstie het besprekene tijdens het aendeling
everleer* hetwelk de Cenaissie ep 31 «taart J.l. «et 0we
Bxc» mecht nebben» deel ik Bwe Exe. bij deze voorts mede»
dat de Ceantissie er geen enkel bezwaar t«g*n heeft, dat
fTwerxijds de inlurad van haar schrijven aan de Meren Vol ter*
en Vellenar» ter kennis werd t gebracht aan de presidentourater van de universiteit van AMSterdais an aan Pref.Br.
H. B, de Vries R*|êMt^ete-* Be Gewaisaie heft^tt -e<*».anv dat daarbij
dan aan deze heren tevens zeu word«n w«deg«dfr«idf dat de
Ceomissie Owe Exeellentie als haar zienswijze heeft «ifdegedeeld, het enjnist te achten dat in dit geval de dienst
d» studenten in gpw»*le benaderd heeft «zewéwr ve«j7afgaan^
•verleg «et de betrekken hoogleraar.
Be Voorzitter der Cie. jmd.

C
( Schotel zer ).
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Den Haag, 18 april 1966.
Aan do Hoor M.L.Vellenga,
Ottdo Vaal 21 XIX»
AMSTERDAM

C.~

Hierbij heb ik do oor* namens do Va»to C oma! s s ie van do
Tweede Ka»er dor Staten-Generaal U in antwoord op ïfw schrijven
dd.10 december 1965 aas hot lid dor Comiissie, do hoor Mederhorot, aio volgt to berichten.
Do GoHBisoie kan U, na sieh omtrent de a» aangologonhoid
oor*t schriftolijk on vorvolgoao «ondoling »ot do Niniotor
van Binnoisland««^ Saicoii to hobbon vor»t«an>* t<et haar voldooning
do vormokorinc govon dat voor Ww boduehthoid * waarvoor do
CoBBBioaio bogrip hooft - op do door 17 voraioldo vier punten van
allo grond ontbloot i*.
Do Cevmiaale xiot «ich door do aard van haar workzaanhodon
tot haar loodwoxon gedwongen, haar mededelingen aan U tot dexo
•oor korte doch baars inaiena voldoende krachtige verzekering
to beperken*
-do hoor Wolter» ri«ht ik oen golijklnidond aehrijvon.

C
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]|« Veoraitter dor CJtae. vnd.,

