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NOTA :5[_ 
Aan. DOV/VI ~~ 
Van: DOV /II 

I 

Betrcft: Ui·ttrel\:sel ui t versla0 van bes reking 
m.Jt Hoofd .le.rid III d . d . 8 ~pril 19j4 • 

• • • • • • • • • 
Aan re1ai:iie li!as .I:" er d . z.z . schr·ljven 

d . d . 31.3.1 5L~ (no . 214260) een ..:.te1di ~,; door·.;eg'-'ven 
dat een Oom en '1 .ce van ee!l d 1 . zeemiliciCLl 

• Bron , com unistisch georientecrd waren en de 
om in 1946 can.didaat 0 C eentcr -~d c;;es ·ela. 'NC..S 

door C. P •• ~ • .l)..i..t .1as ecn oeves _;_..,in • van de :n.e1dln0 

v;;;.a . arid III aan deze ienst • .Jaar hier een nieu;ve 
fei~en ·eble-cn zijn dan de reeds door warid ~esic;;-

c.leerde, a r ovendien nict c;;eole.t(e is dat er een 
n u:1 contac·t ss en de d.l:'l. en deze fo._ilic bes tas.t, 

in
0 

li- uarid III accoord met de vol ·c de gcdrass-
1ijn: 
Indien een nadere bijzonde.rheden uit d . z . z .. onder-
zoek blijken dan de door .~id egeven me1dingen 
zullen d . z . z . 

0
cen evesti0in en .eer g~~even . orden . 

~chter Jorden .el oo~0e ·eve de bijzo.d rheden v~ 
de ouders , broers en zusters , c . q . in.one.den voor 
z~ver vc~.n bel 

0 
i.v . m. de betrou baa.rh id van be-

·r okkene . 

0 •••••••• 

DOV/II~, 1 2 pril 1954 . 

~ 
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''/J~ NOTA 

0' 11\tr Aan: £9 iJ. rVV · V an: 
PHD 
DOV/II 

Betreft: Uittrekse1 ui t vers1ag van bespreking met 
BVA Justitie d . d . 10 December 1953 • 

. . . . . . . 
BVA dee1de mede dat de heer onoeck Henkemans 

deze week aan BVA de wens te kennen gaf van ge
dachten te wi11en wisse1en over de kwestie "ver
strekkinb van gegevens uit Centraa1 Bureau Bijzondere 
Rechts.l:'1eging" . De heer B. H. had b1ijkbaar behoefte 
aan een commissie, we1ke aan deze Kwestie zou moeten 
doKteren en een antwoord zal moeten ~even op de 
vraag wanneer gegevens (anders dan uit het straf
register) aan in1ichtingen-vragende instanties 
moeten warden doorgebeven en wanneer niet . Niet
doorgeven van bepaa1de gegevens zou inhouden dat 
de Minister van Justitie daarvoor de verantwoorde1ijk
heid aanvaardt • 

. . . . . . . 

19 Decemb er 1953 • 
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RAPPORT van n. i .A( ·;'j i~r f..); ,b 
~ -. 

Betreft: Verslag bespreking met de l!r. • • Jor~.o, am ene.ar 
bij het Bureau Organisatie en Efficiency van het 
~inieterie van ~inancien. (Bij daze besproking was 
de beveiligingsambtenaar van het Min. v. ~inancien, 
de Hr. Mast mede aanwezig.) 

Door mij ward aan de Hr. v.d. Voort de reden van het 
gesprek medegedeold. Daarna gaf de Hr. v.d.Voort de volgende 
lezing: 

Sedert enkele maanden was hij bij het .'in.v.Duiten
landse Zaken gedetacheerd om de Secretarie-Ceneraal van dat 
departement, de Hr. Boon, op diens verzook rapport uit te 
brengen over de formatie van het bedienend personeel. Bij 
zijn on erzoek naar de huidige stand van zaken was hij in 
contact gekomen met de Hr. Tissot, die tot verwondering van 
de Hr. v.d. Voort, blijkbaar tevens als "chef-bode" fungeerde. 
In die kwaliteit met .. r. Tissot onderhandelend was de IIr. 
v.d. Voort telkennale op weerstand gestuit. Pogend te achter
halen at de Hr. 7. tot doze weerstand noopte, had de ~Ir. 
v.d.Voort steeis te horon gekregen, dat de Binnenlandse Vei
ligheidsdicnst bepaalde eisen stelde, waarnaar de Hr. Tissot 
zich zeide te moeten richton. elke epeciale eisen de B.V.D. 
stelde was de Hr. v.d.Voort in de gesprekken met Hr. Tissot 
nooit duidelijk geworden en naar de mening van de Hr.v.d.·r. 
zeer waarschijnlijk de Hr. Tissot ook niet. Naar de mening 
van de Hr. v.d. Voort had 'ej. Ockers, assistente van de WA 
Tissot, meer begrip voor en inzioht in de problemen. 

Om nu de positie van de Hr. Tissot geen gewald aan 
te doen, had de Hr. v.d.Voort zich vervoegd bij het 'in.v. 
Binnenlandee Zaken en aldaar iemand van de B.V.~. te spreken 
gevraagd, hopend daar opheldering te verkrijgen over de nog
al onduidelijke en onredelijk schijnende eisen van de Hr.T . 

De Hr. v.d.Voort ward verwezen naar de Hr. v.Schen
del. Deze bleek afweziG en door ej. Beumer, secretaresse van 
de Hr.v. Schendel, werd hij geintroduceerd bij r.v.Gelder, 
ale zijnde de man, die er ook wel wat van ist. De Hr.v.d.V. 
heeft aan r. v.Ge~der het doel van zijn komst uiteengezet, 
waarop door de Hr. v.Gelder erd medegedeeld, dat hij tel 
niet tot de B.7.D. behoorde, doch niettemin de problemen vol
doende kende om hem, v.d.Voort, te adviseren. Het gesprok met 
de Hr. v.Celder was volgens de Hr. v.d.Voort bijzonder inte
resaant en de adviozen van de nr. v.Gelder leken hem zo des
kundig - gemeenschappelijk werd geconcludeerd, dat de "argu
menten" van de Hr. Tissot verwaarloosd konden warden - (en 
ja~~er genoeg heb ik ook niet kunnen ontdekken wat a~n de 
plannen van Financien mankeerdel), dat hij b"j de opstel
ling van het voor Buitenlandse Z ken bestemde rapport zich 
niet voldoende realiseerde, dat de Hr. v. G. geen D.V.D.-amb
tenaar was. De Hr. v.d.Voort betreurde het zeer deze fout 
te hebben gemankt en hij had aan de leiding van het Departe
~ent van Buitenlandse Zuken inmiddels verzocht de gewraakte 
passage als niet-geschreven te willen beschouwen. Nadat hem 
bekend was ge wrden, dat deze passage tot onaangenaamheden 
had geleid (intern bij Buitenlandae Zaken), had v.d.Voort 
gemeend de Ir. v.Gelder hiervan op de hoogte te moeten stel
len. 

- 2-
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Mr. van Gelder had daarop de Hr. v.d.Voort er aan herinnerd, 
dat hij bij de aanvang van het gesprek had medegedeeld niet 
tot de B.V.p. te behoren. 
Eerst in de loop van dit tweede geeprek had Mr. v. Gelder 

de Hr. v.d.Voort het adree van de rl.V.D. (Javastraat 68) 
genoemd. De Hr. v.d.Voort stelde er prijs op nadrukkelijk 
te verklaren, dat het nimmer zijn bedoeling is geweest 
de B.V.D. onaangenaarn te zijn. ocht ooit Neer een dergelijke 
situatie ontstaan, dan zal hij volgaarne, eventueel via de 
BVA Financien, contact met B.V.D. opnemen. 

De BVA, de Hr •. ast, concludeerde hierna, datal
hoewel Hr. v.Geldor bij de aanvang van het gesprek had mede
gedeeld niet tot de D.V.D. te behoren, deze zich toch blijk
baar niet voldoende had gedistancieerd, waardoor bij de 
!fr. v.d.Voort, onbekend als deze was met de ambtelijke ver
houdingen, de mening kon post vatten de Hr. v.Gelder ala een 
terzake bevoegd ambtenaar te mogen kwalificeren • 

De Hr. v.Gelder had, wetende dat doze materie hem 
niet regardeerde, naar goed embtelijk gebruik de ~r. v.d.V. 
instantelijk ~oeten verwijzen near de B.V.D. 

Daze conclusie achtte de Hr. v.d.Voort aanvaardbaar. 

Tenslotte erd met de 1r. v.d.Voort·nog gesproken 
over de door hem aangeboden pla,nen. Na uitvoerige discussie 
verd geconstateeri dat, alhoewel in principe het rapport 
onvolledig ooeet warden geacht - de wensen van B.V.D. waren 
niet verdisconteerd- toch de practische opzet B.V.D. geen 
eanleiding gaf tot het, ten behoeve van de veiligheid, doen 
van nadere vooratellen. 

DOV II, 28 Juli 1952. 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met dhr. Overweg van 
ID Utrecht op l April 1952, ten behoeve 
van OD 2054, OD Beleidskwesties TJOV. 

Uitvoerig met dhr. Overweg de kwestie 
J. d . Brakkee en J.J.Geffen be s proken. Dhr. Over-
weg is met mij van mening , dat inderdaad het ge
rapporteerde g een basis geeft voor een beoorde
ling van de huidig e politieke instelling van be
trokkenen. Hij zal zo spoedig mog elijk een nader 
onderzoek laten instellen en BVD erover rapporteren. 

(Uittreksels bij stukken Brakkee en van 
Geffen) 

Vervolgens met dhr. OverHeg gesproken 
over het personeel van de Rijksmunt. Hem medege
deeld, da t ons bekend is dat door zijn dienst 
aan het personeel van de Rijksmunt reeds enige 
aandacht werd besteed, dat BVD geen aanleiding 
heeft om naast ID Utrecht meerdere activiteit te 
ontplooien en dat rij het bijzonder op prijs zul 
len stellen indien hij zijn speciale aandacht 
aan dit personeel zal willen blijven schenken. 
Hem uiteengezet, dat 6een van de personeelsleden 
met zogenaamde gerubriceerde opdrachten is be
last, doch dat desalniettemin het Hinisterie van 
Financien er prijs op stelt te weten wat voor 
vlees het in de kuip heeft, hetgeen BVD niet on
billijk voorkomt. Dhr. Overweb zegde toe, aan
dacht aan de Rijksmunt te besteden en verzocht 
mij, hem een lijst vQn personeelsleden te ver
schaffen als~ede omtrent hen bij bVD bekende an
tecedenten. Zodra zich mutaties voordoen, zal hij 
ons daarvan in kennis stellen, opdat wij dit met 
het Uinisterie van Financien zullen kunnen op-
nemen. 

Dhr. Overweg deelde mede, inmiddels ver
nomen te hebben dat de bij BVD bekende Groosmul 
ler uit de dienst bij de Rijksmunt was ontslagen 
terzake het verspreiden van communistische lec
tuur. 

(Uittreksel voor OD 722) 

DOV II, l Mei 1952. 
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NOTA 

Aan HD 
Van DOV II 

De BVA Financien, de beer J.ast, deelo' T'ij heden telefonisch mede, 
dat hem door de Inspectbur van Financien, belust J,10t de controle op de 
beProting Bui tenlt~ndse Zuken , was verzocht aeworden een oordeel ui t te 
spreken over een voor~estelde personeelsuitbreidinP van het bureau In
terne Beveiliaing (Tissot). r:ast verzocht mij d&c.~rop hem te wi Hen me
dedelen of deze uitbrcidinR (met l ran , is zeer T;faurschijnlij k het 
vriendje van Tissot t . ,·T . van Iinden v.d. Heuvel, ,,CJ rover ik U reeds 
e';rder rapoortuerde) noodzakelijk wus. 
Il· heb de beer ~ ast rnodeo;edeeld dat ik mij over zi,in vorzoek even ''lilde 
beraden, VJ:.arop r .• mededeelJe, rlat ]1ij eiaenlijk al vast op mijn l:idvies 
rekende. :Selfs htd hij al aLn de Insr.P.cteur medep.:odeeld Fijn oordeel 
te zullen vra~en . 

Fe} r~il r'ij voorkonen dat <leze fJ'<:lnF' van 7aken enie:e voordelen voor 
.3. !. ) . r;,eebrenP"t . ")e mogt-lijlrrwid om, sunon met li'in~,ncien, ._en vinr~E::r 

in Je JEcurity-pap te ](rij~t;n, lijkt rnij 1 antrekkelijk. t .i. zal op 
twee vre.ren een ant·,;oord I'!Ototen .vorden pep-oven. 
l. Acht U het -crincipieel aunv:aardbanr op deze V!ij?e in ...1e security

mmr,ele enheuen v<m de don1::1.rten:enten bctrol:l·on te vorden . 
~. Acht U het juist l?inanc~en te lldviseren in de ~ •. mstie Tis.3ot , zulks 

in verbund met de mogolijke -evol~Jen van doze ui tbreioing. ~en vun 
do ,.evol.~en zou nl. kunnen zijn, dat T. de beveili crinr; van bet I. i
nisterie (in enr~ere zin) aun zijn t..S3istent op r;«ut dre.gen en zicb 
zulf r;aut opwerpen als de I:un voor de bui tenposten. 

~ 4-~ 

28 Hturt 19;)'-' . 
;.__d. :/ t')A '! ~- ~ ~--l~ .....__ ,._ 

h..L. ifr'-""'"• ~~-) 
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.oetref t iferstre .. ,cen Vwl inlicrrl;inc;en c:l.aD. 
he c l'-UJ?ictel aer ,ili taire .Jillem.sorde , 
t . b . v . uD . 2054 Dele ids~;: .Jest ies, op 
2 

Let verzoek van ue voorzi L,t;er vu.~'l net ....... a.t_Jic;tel 
der ... ilitu.ire ./ille ,;:,orde a . d . 26 l!eorudri 1952 
om i 1lic~1tL1e;en betref'fende J • .0 ... L ()-HO Id ( zie 
.tD . 563u ) r.:..e0 het )roolee.n o of ae b!J.J . o.u.c1 
dit _;_e l;-b.__ reilibd col2.e,_;e inllc~1tL1 e1. .L::v...J. ver
._,·c;re~:.. ... en, zu.1der te ,,ecen .mt er uiteL1deliJk .ec 
deze inlichti ·Ge ~ 6 e "'c..:1iedt . 
Die Z0U n .l. in c;trijd. .wi~n :..Je't v.e u.,c..,l ... llivD op..:;e
le<..)de verc....tc.Joordelijl:i.leit V.JOr de bescner.tinc; 
van e .Jij .!:) VD . oerustende L)e0evens . 
'er o1J-Lossi n,s va.1 di t problee n zi.j :1 er arie mo_;e

l ij ... :ne den ; 
le.de ... a:. selarij der 1 ederlc....ndse Grde.L1 -.,ordt oevei

li,;d ; 
2e . c.e inlic ... tin ·en .wrde 1 verscrekt aan de jjiL .... 

va.1 :1et inis eerie uauro.J.der c e K<=l.n"'elarij 
ressorteert, d .i. Biru:enl dse w.....r:en. 

3e.de L~lichtin,_;e.~.1 Torde. vcrsc.re ~t u"""-1 G.e ..jif.H . • 

v n 118 u i li.Jterie , at v or de to..;_ .. E; 11in.; van 
de o.1cler C11eidi1~ J<Jra ...... v"'\/ooruelij~: is. 

In over le.; Le c l ill . besJ:. ot en ai t yroblee ~ te be 
o..;reken tet de > ... H.;Crec~ ·is V""'n de v-nselarij der 

ederlw.'1d .:;e urde~ e aarbij n ...... te ua .1 lo.n.;s .~elke 
' .. Teu d.e oe :e in._, Vc:-.1 een o Lu:lLjke o .derschei
a.i110 tot s tu.nd ... ~o t . 

_ ... 4 1uart 1952 v .~.v.. clit o de:r..·!loud te·c de .Ieer 
Vc..'J. uel .... ra..J. "'J.di': Jlv. s . 1 C.J. uitee ~uezet te lleoben 
vovr lel.~-... e _,roDle en ue .>J • door de vr- s;_; va..1 ue 
v orzitter va1 hev aJit~el der .ilit~ire .illems
orde was t;e.J?la<...t st, \Jel :e problelller: de .~.wer van 

elm vol: .. om.e ... oe.;reey ,he n verzocht op zij11 oeurt 
een uitee 1zet'tin0 te willer. uev..;n Vc-.1. ue \,ijz e 
.. c..arop de 1Joe~~er._.il'J6 va eer. .U.OI1i ... lijke onder
scl~eidin,; tot s cv.nd xomt . !Je leer van LJel!ll ver
~dv.urde d ..... aro) he c vol_;ende: 
le • .l)e w:.Jelari,j der -~ederlv.udoe Orden IJ.eeft wet 

de toe.1:e 11inc; vc..u. e i~erlei onder.Jcheiding , 
~-eGzij bUl\_,er ofmilitair, niets te cken e~ 
treed lout er o_ • .; als d.d.nini...; er at; ief or,;aan ter 
rec.:is er at ie vo.n de toe0 elce~1de onderscJ.leidint.£en; 

2e . het .~aoi t tel der 1ili tc.:.ire ,ille.u1sorde tre edt 
adviserend Of> oij eeu f:I<V~clrw.cht liOt toc.~.ccu~~ine,; 
van de ..,:ilituire .ille 1sorde . _;en voordracht 
tot toe ·e11 dnu V=l een mili tu.ire o~lder.::;c~:,.eiding 
wordl; in0 ediend o_;_j ae ' 0o . .L..lissie ili·cc.ire 
v~~derscueidint;e..J. " . 1 meer deze 0o J..1 i .Jsie van 
oordeel is dat; de toe te ken~1en 011derscHe iding 
niet b.o0er :noet zijn d' _ de ·' bror1ze _ leeuvJ 11 

dan :!ordt de zaa.t~ dJor hu.arzelf af0 e11<... Kleld . 
13 de 0o nuis sie echter van nCJ.lil10 , dat ae voor
.;edrc..··ene in aa,merld.D.L kout voor de i .••. 1. 0 . dan 
word Li het dossier o :1 ad vies door0 e zonde11 .... an 
11et 1. u_.i·ttel der .• 1. 0 . in eeL1 ver_;aderinc:; van 
dit collec,e 1ordt over :1c iJ uit te bren.;.;en 
beslist, waarna net dossier, drult;evuld :net 
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dvor net l>.a_:;i ttel verza.J.e.Lde beoevens, 
ad..l de .)o ui...>sie . .Iilitaire Ll ~'"ler;.3C ~eifu -,bell 
,JOrdt t;eru_;c;czonden en door lu.at stc;e'J.oe.:tde 
c .11rL.tissie ,iOrdt duorc;e zonden 1u.ar de oe liro.t~ken 
inister • 

.Jeze 0 3.110 van zaken houdc du3 in, dat eve_tuele 
d vOr 13/D . te verst rek~<::en 0 e 0 evens ·c;er ken'"is 
l\tt.1...1en komen van : 
c. . c.e ledet van het u. ~ittel cler ~_ . e~ . v . ; 
'6'. d.e lede ve.!l. de )o,!l~'lissie t::.lltaire u_~der
scneidia·en; 
c . ee1 aa1t 1 ~ o~euare te~ deJdrte~ente . 
:ie neer var. .. .0elm verw<:...chtte ec:1ter iet , d .... t 
neti vc..a>.: v Jor zal ~::o 1en, dat het .~.~c~...!it;t;el aG.tl 
de JD . inlic;ltlnue~l zal vrac;e.1. lJi_; za.L even
tueel a.1.lee 0 e..:;chiede ... '1 , .anneer .en reeds over 
be o.lde )Olit.,ieke c;ec;evcns be,_,cni..t<::t, v1aarvan men 
brao;_, een )eve .U.l..;;i!lL', ull he ooe;.1 • 

..L:J. verbo..nd J:J.et lit;!:; :; JoedlcaraKter Vo. 1 de zu: ,;: 
Ll~~~.G-rULi C.e _ir . vc~.l ::..elm rerv .1 ·e.l3 ...1o .• deli110 tede-
0cdeeld., ~.at o.:.j .JJJ . ontrco.t .uer.;nuis t>c};:end is . 

eze uewevens b~e~.e.1 L1 ..Ll ofdzawc eeds bekend te 
zlJn . et de .r . van • tJlm ..::.i'ues_.;ro ~en, dcJ.t o ... 1ze 
0e._,ever.S lie~ in .~-le~ dO . .>Sie.r· ~er 111 is zullen \'!Ordcn 
op.;e ...... o.,le.l , cloct. ci t vu l s "G '""au z al JOrden ·et e en 
.... a ... te -::er..iJ:l0 , da"G de recd.J De enc...e ,_,e._;evell.S uit 
i.l de re Jl'O uo;;v·J stiud zij ... l c_;e\mrde ... .~. . 
(Lictre:sel i~ 1CD . 13 1988 • 

. i.ll~ a=. .. .:.eio.l.lu Vcill de 0~) ... er::int,; iTc.:.n de :r . va.."'l. 
uel t, dac ee ve rzoe ~ Oill i.llicLti .;en u.a1 de .. {D . 
slec ... cs zeer .J~,or,_di.Jch zal voorkoo.en , i..~. overle.; 
1et .L • oe s:::..o·c en nu 0 e e ale_;.; te.LlC re._,elinu te 
IJI'e1'fe~1 v or di t ro'blce :1. , docl: het o~,nleuu te 
oezlen '.7' 1. eel' ai t uodi~ zal olij ken te zij .. l • 

1952 
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AAN HD. 
VAN B II. 

1. Bijgaand CO 62703 r etour. 

2 . De.Afd . B. erkent zonder enige restrictie fouten 
te hebben gemaakt , aie , naar ik hoop, in d e 
toeko11st niet meer zu11en })1aats vinden • 

3 . De bi jgevoegde nota van D IIb heeft no a1 op
schudding verwekt bij B III . 
Ik moet to egeven , dat de toon van deze nota 
niet vriende1ijk i s voor een toch :Ecr bevricnde 

afde1ing . \;~~(~.~-~-~~14-..Jt~~~~~ 

21-12-19::)0 . 

lh . B II, 
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NOTA 

Aan: HD(via D.Ila) 
Van: D.Ilb 

Een dezer dagen werd ik door Overate Kruys opge
beld. Hij deelde mij mede dat hij een brief van ons had 
gekregen via LSK waarin gehandeld werd over een zekere 
de Wit . 

Aangezien hij vermoedde dat, behalve BVD, ook nog 
een ander orgaan met een actie tegen de Wit bezig was, 
vroeg hij mij of ik hem misschien iets meer over deze 
affaire kon vertellen. 

Aangezien mij geen stukken hadden bereikt waarin 
over de Wit wordt gehandeld, informeerde ik bij ACD of 
wellicht daar iets bekend was. Het bleek, dat inderdaad 
bij de afdeling B een CO aanwezig was waarin de Wit werd 
genoemd. (CO 62703). Het CO werd bij B.III weggehaald . 
Bleak, dat in Mei 1949 een melding van de ID Zandvoort 
was binnen gekomen over een zekere Blom, een bekend com
munist, bij wie allerlei rare lieden op bezoek kwamen. 
Een van de bezoekers van Blom's woning bleek te zijn een 
zekere Herman de Wit. 

Aan de Hoofdcommissaris van Politie in Haarlem 
werd op 9 December het verzoek gericht over deze de Wit 
inlichtingen te verschaffen. Op 2 Maart 1950 kwam dit 
bericht binnen. Eaarlem meldde, dat de Wit officier vlie
ger was op het vliegveld Ypenburg, dat hij van beroep 
4e stuurman bij de K.P.M. was en in de oorlog van Indo
nesie naar Australie was uitgeweken. 

In verband met de melding van Haarlem werd door 
B. op 4 April 1950 een schrijven gericht aan G.IIb met 
verzoek om inlichtingen • 
Versta di er was m.i. geweest indien B. onmiddelli 'k de 
afdeling D. in kenn s a gestel van e zaak. Het was ons 

- mogelijk geweest om vrij snel na te gaan ot=ae Wit land
macht- dan wel Marinevlieger was. Bovendien had m.i. B. 
(ala men tenminste uitgaat van de gedachte dat de behan
deling van deze zaak bij BLniet bij C. thuis hoort, welk 
standpunt ik overigens niet zonder meer onderschrijf) 
beter gedaan, indien zij alsnog in de woonplaats van de 
Wit, blijkens het bericht van ID Haarlem Warmond, nadere 
informaties had ingewonnen. Het gevolg van de onjuiste 
methode van B. was nu, dat de Overste Kokje blijkens 
mededeling van relatie Marid aan deze Dienst het verzoek 
richtte om hem in te lichten over de antecedenten van de 
zee-officier de Wit. Gevoeliger had men Marid wel niet 
kunnen treffen. 

Marid reageerde totaal niet, zich op het stand
punt stellende, dat Kokje het recht mist om Marid een 
rapport te vra~ over een Marine-officier. Bovendien was 
men bij Marid,f:ffie~eronderstelde dat het weer eens een 
stunt van de Marechaussee zou zijn, zeer huiverig ook maar 
iets aan de zaak te doen omdat dit, gezien het recente 
voorval met betrekking tot een der militaire BVD medewer-

-~ 
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kers, tot uitermate onaangename consequenties zou kunnen 
leiden. Hen heeft toen telef'onisch Kokje "afgepoeierd". 
De laatste was door BVD enige malen gerappelleerd. 
Als resultaat scbreef Kokje op 21 November 1950 een 
brief aan BVl.) "dat Marid hem geen b~·zonderheden vrist te 
bericbten". Terwijl in het schrijven van Kokje de Marid 
nota bene uitdrukkelijk wordt genoernd, sloeg de afdeling B. 
een nieuwe flater door als reactie daarop bericht over 
l'le \tiC te zenden aan l.SK welk bericht uiteindelijk door 
Koenen in afschrift werd doorgezonden aan Marid. De ont
vangst van dit afschrift was uiteindelijk oorzaak voor 
Kruys nu maar eens aan BVD te vragen hoe de zaak zat. 

~n eze tragedie wilt U misscbien aanleiding v nden om 
nogeens uitdriTkkelijk bij B. te protesteren tegen deze gang 
van zaken. Bovendien lijkt het mij nuttig eens na te gaan 
of dit in feite niet een zaak voor C zou zijn geweest. 
Ter ori~ntering gaat het CO bierbij. 

D.IIb, 30 November 1950. 

I , 
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