


30 oktober 1963*

9e Veledelgefeorea heer
ffc* 4e Trie«t

j 6f

Geachte Heer De Yries,

Ilertij >»** ik 4e ee* tf »ed* te delen, «at 4e **«te
<na 4e fvee4e ï**er 4e» 8te*eit~8ette;ra*l TOOI- 4e l.T.D.
in 09 ««n ia "&1J *«4*rl»adl* TH» 1$ ofctoter |*1*
door Mtel» «a «*» la**rview xet ü, Daarift heat het, d»t 9

MULT te wittig i*t*lleotttel«m. Batuwrlijk, de l.T.D»
Muiter i« MOU Ze heVben TM ai| »o« krieren, 4* 1«?*B, öawone

4» jiomi '90 «1̂ » w» «* »f«eB««a^ op
ik «i% >o«4ik9««t kMMu Ik 1»1> »« aoeit
9» CtamiMi*, 4ie 4« feduur 4o«r 4*
4« 41«i«t ook sit»tr«kt tot *ctlvit*it*n «m 4i* dletMt» velke

«it «a4*ve tecMaea 4aa
HMMM*» of

woorden ĵ lst h«*f t w*«r«e««Tea en of 0
iet» k*¥t toe t« Toejaa, xvDc* t«r

4e G«n«dlMle, 9e ComdMie **1 4«a twooxtelea, of «IJ im
eem e» «a4er Mttl«i4iaf wutyesig «aitt aa4«re iaf onwtie» %ÉJ 4e
Ximiater nu Biim««laB4ee &üc«at i» te

De Yoorsltter 4«r G<w«i»«ie

l 229992"-'



Uw schrijve n:70.908

U 'P
de vas t e Commsie v a n de Amsterdam

Tweede Kamer voor de B .V.D. 7 nov. 1963

D e n H a a e

Hooggeachte Professor Vondeling,

Verblijf e lders liet mij pas gisteren kennis

nemen van Uw brief van 30 okt. (genummerd 70,908)en
ver t raagde zodoende mi.in an twoord .

De journal is te Bibeb heef t mijn uitspraken
over 't geheel slordig maar niet onjuist weergegeven ,

Dat geldt ook voor mijn uitspraak over de B.V.D. ,d ie
in Uw brief wordt geci teerd . Inderdaad heeft men mij
destijds op Schiphol een aan ta l persoonlijke brieven

af genomen,door mijn vrouw aan mij gericht tijdens een
verblijf bu i t en lands .De visi tat ies aan den lijve w a r e n
in die tijd bovendien schering en inslag.

De man die mij de b r ieven a fnam(op Schiphol)
presen tee rde zich nog geruime tijd later een keer
of twee ,drie bij mij aan huis om als "controleur van
de belas t ingen" inzage van mijn geldelijke inkomsten

te ve r l angen .Deze ^inzagen" hadden het karakter van

politieke verhoren.De brieven kreeg ik niet terug.

Hopende U. hiermee van dienst te zijn geweest
blijf ik

Met de meeste hoogachting,

Uw dw :

(Theun de Vries)

Raamgracht 6
Amsterdam-C.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen*

r
AAN

de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie

voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenhof 1a

c
Directie

Afd. KABINET

Hoofdafd.

Nr. 52006

•s-Gravenhage, 13 december 1963

C

Uw brief van: 1 5-11-'63
nr. 91002

Onderwerp:

correspondentie dr.A.Vondeling/
Theum de Vries

VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van de mij bij schrijven
van 15 november jl. nr. 91002 toegezonden
correspondentie tussen dr.A.Vondeling en Theun
de Vries deel ik u mede, dat de Binnenlandse
Veiligheidsdienst bij de in deze correspondentie
bedoelde aangelegenheid niet betrokken is geweest.

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
bericht mij daaromtrent het volgende:

"In zijn betreffende brief heeft de heer De Vries
in zoverre een correctie toegepast op de, in Vrij
Nederland van 19 oktober 1963 kolom 4 onderaan, door
Bibeb geciteerde verklaring, dat de B.V.D. niet meer rechfc-
streeks ervan wordt beschuldigd, omstreeks 1950 op
Schiphol brieven van betrokkene in beslag te hebben ge-
nomen en niet te hebben geretourneerd.

De B.V.D. heeft op Schiphol geen ambtenaren in
dienst en mist ook elke bevoegdheid om aan wie dan ook
opdracht te geven om brieven in beslag te nemen.

De Bienst beschikt op genoemd vliegveld wel over
een verbinding, n.l. de G-rensveiligheidsdienst der
Koninklijke Marechaussee. De vraag is dus, of in 1950
een ambtenaar van de Grensveiligheidsdienst in zijn
dienstijver wellicht te ver is gegaan door brieven,
welke bij de personen- of douanecontrole in de bagage
van de heer De Vries mochten zijn aangetroffen - ten
behoeve van de Dienst - te doen achterhouden.

VERTROUWELIJK. - 2

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

j& 231643»-41



Geadresseerde: Afd.

de heer Mr.W.Koops Kabinet
Nr.

52006
Blad nr.

VERTROUWELIJK

C

c

Aan de hand van een ingesteld minutieus onderzoek
kan echter met de grootst mogelijke stelligheid worden
verklaard, dat de bewuste familiebrieven niet in het
bezit zijn van de B.V.D. noch ooit in het bezit van de
B.V.D. zijn geweest. Ook heeft .nimmer een functionaris
van de B^V^D^ de heer De Vries thuis bezocht. Evenmin
heeft de Dienst een andere instantie het verzoek daar-
toe gedaan.

Indien het verhaal van de heer De Vries over de
inbeslaggenomen brieven op juistheid berust, kan het
gebeurde dus alleen plaats hebben gevonden in het kader
van het normale douane-onderzoek.

Zo is het bij de Dienst bekend, dat de bagage van de
heer De Vries in 1953 bij zijn terugkeer per trein uit de
Sowjet-Unie, door de "douane is onderzocht, waarbij bleek,
dat hij onder meer in het bezit was van twee fototoestellen
van Russisch fabrikaat, waarvoor invoerrechten verschuldigd
waren. Bij de douane zal wel moeilijk zijn na te gaan,
of bij een dergelijke controle in 195£> ook abusievelijk
brieven zijn achtergehouden."

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,

DE SECRETARIS-GENERAAL,

VERTROUWELIJK

127082'-190



fs-Sravenhsgc» 9 «aart 1964.

Se keer ffc» 4e ?riea» y
SaaagraBht

Hierbij heb ik de «er* W naa^ns de vaste Conmisaie roor
/-•• t» Biaaenlandse Veiligheidsdienat Tas de fweeAe £amer der
v Statea-Öeaeraal als volgt te berichten» ?ooa»««rst aexfct es

ewwiesie op» dat l ia 5w schrijven aan de ooaolssie ia zoverre
eea coa^eetie hebt toegapaat op de, in "Tri j Itt&arland" van
19 oktober l^éj door Bife«b ^pecitaexde Taarftlaring», dat ds $*?*$*
niet wser ra>}ït8t?««&s öarraa wordt b«acfettldifld» oaataresks
of ScMpfeol 1ter$.«r«% v»a lp» echtgenote ia beslag te hebben
en slet M fcebbea geretcnumeerd*

laar fe«t 4e ctasBissie ^ebleinen iaf Kist de B.f+B. elke
«at aaa wi« daa ook opdara«&t te geren brieven in

te a«w«a. 2» trBj|?lariag Tan hetgeen destijds op Sohiphol
is roöa-^evallen kaa alechtB hierin ^elepu» ai^a^ dat een aabte-r
aaar van de djrexuabewakiag dea? XM^É^-JiEe MaareehaasBee in zijn
dienfitiJTer te reir is gefe-aaa öear bTi«rea» welke bij de
of doaaadeeoatarole ia iw bagage aoöhtea ai jn aaztgetrorjreit
doe» achterfMxadea. Aaa 4e hand vaa ee& ia^eateld «iimtiems
zoek heeft de B.T.B* aaa ie oosaiaBie met 4e grootst mogelijke

Te«Jclaardr dat de bewuste f aailieb»iereB niet ia
het bezit zij» vaa de B.T.B.f aoöh ftpit in het bezit van de

/ 1»?*S, zijs geweest, en dat ook jaiaoner eea fusetiooarifi vaa de
^ B*¥,B* f ^neis heefi bezo^bt. Srexttiii heeft de dieaat aam eea

, aadere iastaatie het Terzoefc daartoe gedaaa* Sea ea aader leidt
de oofflttiBsie tot de ooaelusie dat, wat vaa het voorval «p
Schiphol ook ai j, 4* B»T»1, daamede ia geen eitkel opzicht
beaoeieais heeft gebad.

( Ir.
Toorzitter dei- Cowtieaie.

307682V-



Betrf:Nr.91582

Den WelEdelgeb.Hooggeleerden üeer 1Ü3Ü96?
Prof.Dr.A.Vondeling
p/a 's GRAVENHAGE

Hooggeleerde Heer,

Uw brief van de 9e dezer be t re f fende de BVD en haar
praktijgen ,die U mij door de Griffier van de Tweede -K-amer liet ge-
worden,kan ik niet ernstig nemen.

Het is duidelijk dat een organisatie als de BVD haar
'ambtenaren ' altijd zal voorschrijven onrechtmatige ingrepen in de
vrijheden van Nederlandse s taatsburgers ,waaraan zij zich te buiten
gaan e n moeten gaan, t e o n t k e n n e n .

Het karakter van de BVD is geheim,en daarom is haar
hele optreden galleen denkbaar en uitvoerbaar als de direkte n e -
g a t i e van alle openbaarheid en openhartigheid,van elke fat-
soenlijke ,dekokratische zede en gebruik; zij moet leugenachtig zijn,
of niet zijn. (Het laatste was inderdaad het wenselijkst.)

De vraag rijst al klemmender: Wanneer de BVD thans
beweert dat een van haar mannetjes mij mijn privé brieven niet heeft
a f ge nomen, terwijl ik er van overtuigd ben dat het ook niet de mare-
chaussee was - w e l k e staatsinstelling of -organisatie heeft
dan wél het recht"(of neemt dat) om koffers van staatsburgers open
te maken en zich vervolgens uit de voeten te maken met privé pape-

C' rassen,die dan na "gebruik" ook nog niet eens geretourneerd worden?
Deze vraag interesseert mij thans in de hoogste mate ,

zoals ik ook aanneem dat zij U als politicus en parlementariër
interesseert.

Op deze vraag moet ik dan nu ook een afdoende en
bevredigend antwoord erlangen.Juist na Uw schrijven en de ontken-
ningen van de BVD moet ik daar met nadruk op aandringen',waarbij " ' " *
het vrijwel onvermijdelijk lijkt de Staat der Nederlanden* een proces ,
aan te doen ,om zowel mijn persoonlijke brieven terug te krijgen als
ook om de praktijken van onze staatsgluipers en -sluipers in de
schijnwerpers van de volle openbaarheid te plaatsen.

ben, met verschuldigde hoogachting,
Uw dw:

(Theun de Vries,)



ffc*

öeacht* leer de fries»

/- M er bij hal» ik de aajp namens de vaste Coaaisais roor d*
in antwoord op 9v brlaf van 18 maart 1 964 «d* te delaa*

dat da eowiisaie T«n»Ad«3f8tslt» dat Uwerzijds destijds etappaa
zijn osdarnoaea om de onstreeks 195ö op SeMphol Tai j UT i&b«-
slaggenoswa «n niet g«retoo3m««xd« brievea w*deron ia ïw b*ait

ta kri jge»{ in verband mat «ea «T«nt««el nad«r oaderzoak ran
ffw klacht door &• CfooEBtissia zal zij gaaraa v«raaaea bij v«lk«
inataBti«{s) aa waaa«*r S daz* stap of stappaa a«¥t gadaaa.

Voorzitter der

i 4051 19*



Betr.schr. 9200L / / / (l Amsterdam

6-6-1964

Hooggeachte ^rofessor Vondel ing ,

In antwoord op het laatste schrijven van de
vas t e Commissie voor de BVD kan ik U meede len dat ik ten
aanz ien van de mij a fgenomen brieven niets heb gedaan en ook
niet heb kunnen d o e n , aangez ien ik mij tegenover een vols lagen

( anonieme en onachterhaalbare instantie bevond,
Bovendien bracht in die tijd de koude oorlog

in zijn steeds scherpere vormen bijna elke dag voor communisten,
in partijverband als ook voor enkelingen, zoveel beledigingen,
chicanes en pesterijen mee , dat het verlies van enkele particu-
liere brieven tegenover tal van andere zaken ongewild op de
achtergrond r aak te .

Het recente aan de orde stel len van de BVD-\e rakelde bij mij u i teraard ook die a f fa ire van de brie-

ven weer op, hetgeen tot mijn verklaring aan mevrouw Bibeb in
het VN-interview geleid hee f t .

Ik be twi j fe l intussen of een aanklacht t egen
de staat veel effekt zou sorteren; ik beschik als schrijver over

O andere middelen! en methoden van protest die bovendien de eng-
persoonlijke sfeer , althans -naa r ik hoop, te buiten kunnen gaan.

Met verschuldigde hoogachting,

Uw d w : f

—
(Theun de VriesJ
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