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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B,V.D .

Ouderkerk aan de Amstel, 9 november 196J.

Aan de Voorzitter van de vaste Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst

te 's-Gravenhage.

Geachte Heer Vondeling,.

/""i In antwoord op Uw brief dd,Jl oktober j,l. aan de voorzitters van de
kleine fracties bericht ik U het volgende.

Aangezien de BVD 'Uiteraard in het geheim werkt is het moeilijk feiten
als door U bedoeld, te overleggen,, Daartoe zouden degenen, die de BVD als
zijnde de democratie onwaardig, verwerpen, een soort contra-spionnagedienst
moeten organiseren. Ik stuur U een rapportje van één zo'n vermoeden, opge-
maakt door ons fraktielid de heer JBruggeman. Voorts vestig ik Uw aandacht
op de brieven van ons lid,, de heer F.A.Roos te Groningen, rechtstreeks aan
Uw commissie gericht. Zijn laatste brief is gedateerd 1 november j.l,

Onze bezwaren gelden de geïiele BVD met haar ondergrondse praktijken.
Het bestaan van deze dienst betekent, dat men, wanneer men oen vertrouwelijke
mededeling wil doorgeven, daartoe noch van de telefoon noch van de brief-
post gebruik maakt. Dat is voor een democratisch land, dat noch van buiten
noch van binnenuit wordt bedreigd een dwaze zaak. Het lid van Uw fraktie,
de heer Goedhart heeft jaren geleden in "Het Parool" een boekje opengedaan
over de werkwijze van deze BVD. Zelf hebben wij de ervaring opgedaan met
een betaalde handlangster van de BVD die lid van onze partij was geworden.
Na enige tijd bood zij haar diensten aan op het secretariaat. Zij wilde graag
enveloppen schrijven doch deed dit dan het liefst thuis .waartoe zij verzocht
de adreskaarten mee naar huis te mogen nemen. Dit gebeurde tot wij door een
bevriende organisatie werden gewaarschuwd, dat zij daar dezelfde werkwijze
had toegepast. Evenals die organisatie hebben wij haar voor de keuze gesteld
te bedanken als lid of mee te werken aan een onderzoek naar de eigenlijke
bedoelingen van haar hulpvaardigheid. Zij koos het eerste.

Deze laatste zaak heeft niets te maken met schending van het telefoon-
of het briefgeheim. Wel wordt daardoor de algemene speurlust van de BVD
getypeerd. Men volgt geen uitgesproken verdachte personen^ men speurt in
het wilde weg in de hoop op staatsgevaarlijke individuen te stuiten. Ik ben
er van overtuigd, dat onze partij niets te verbergen heeft. Ieder die daar-
voor een redelijke noodzaak kan opgeven mag alles komen inzien.

Bij mij rijst tenslotte de vraag of de commissie er niet goed aan zou
doen eens een bespreking te hebben met de voorzitters van de kleine fracties
over de BVD als verschijnsel in onse maatschappij.

Hoogachtend,

w,g.H„J.Lankhorst.
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Den Haag, 6 november 1963»

Gegevens inzake telefoongesprek dd.27 sept.1963 tussen de heer
E.Blaauw te Maassluis en de heer P.G„Leeflang te 's-Gravenhage,,

Op 27 september 1963 vroeg de heer E. Blaauw om ca. 18.30 uur een gesprek
aan in cel no„662 te Maassluis met de heer P „G „Leef lang te den Haag tel.
no.668196.
Ka enige tijd volgde het gesprek, waarbij zowel de heer Blaauw als mevrouw
MH.Veeman (echtgenote van de heer Leeflang( door een vrouwestem hoorden
zeggen" Dit is de P,S,P." of woorden van die strekking; noch in de telefoon-
cel noch in de woonkamer van de heer Leeflang was iemand anders aanwezig,
die deze woorden heeft gezegd.
Beiden (de heer Blaauw en mevrouw Veeman) waren allereerst van mening, dat
aan het andere toestel iemand dit er doorheen zei, in een later contact
bleek dit niet het geval te zijn.

Ik heb zelf beide partijen onafhankelijk van elkaar gehoord en kan U
mededelen, dat zij bereid zijn een verklaring over dit telefoongesprek
af te leggen.

A. J. Bruggenian.



den Haag, 20 november 1963.

Aan de Heer Griffier van de
vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

O

c

Hoogedelgestrenge Heer,

Hierbij doe ik U toekomen drie brieven
van Nederlanders met gegevens over de werkwijze van de
B.V.D.,
nml. van de heer G.J.Ziermans te Utrecht, de heer J.H.Hermans
te Deventer enjvan de heer K.van Boeschoten te Amsterdam.
De betrokkenen zijn bereid om eventueel aanvullende gegevens
te verschaffen.
Verder zou ik de Commissie willen verzoeken, indien mogelijk
aandacht te besteden aan het politieke antecedentenonderzoek
m.b.t. benoemingen bij het onderwijs.
Mij zijn vele gevallen bekend, dat mensen niet benoemd zijn
vanwege hun politieke overtuiging.
Ik kan de gegevens niet verstrekken, omdat dit niet mag van
betrokkenen,
Eén voorbeeld: Onderwijzeres zou aangesteld worden, alles gere-
geld, toen kreeg zij briefje van hoofd van onïerwijsinstelling,
dat benoeming niet door kon gaan vanwege politiek-antecedenten-
onderzoek/ Dit woord werd in de brief vermeld. Hij schrijd haar
dit in strikt vertrouwen, omdat hij zich anders moreel niet
verantwoord achtte.
Gaarne ontvang ik tezijnertijd de ingesloten brieven terug,
zo mogelijk met Uw bevindingen.
Ten overvloede wellicht, deel ik U mede, dat ik mij alle
vrijheid voor behoud, om te spreken of schrijven over deze
mij toegezonden brieven.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

ft. l, ' kfu,
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Den Haag, 20 november

Aan de Heer Griffier van de vaste
Commissie voor de Binnenlandse Veilig-

heidsdienst,

Hoogedelgestrenge Heer,

Hierbij .doe ik U toekomen drie brieven van Nederlanders met
gegevens over de werkwijze van de B.V.D.
nml, van de heer C.J.Ziermans te Utrecht, de heer J.H.Hermans te
Deventer en een gedeelte van een brief van de heer K.van Boeschoten
te Amsterdam.

De betrokkenen zijn bereid om eventueel aanvullende gegevens te ver-
schaffen.

Verder zou ik de Commissie willen verzoeken, indien mogelijk aandacht
te besteden aan het politiéeantecedentenonderzoek m.b.t. benoemingen
bij het onderwijs.
Mij zijn vele gevallen bekend, dat mensen niet benoemd zijn vanwege
hun politieke overtuiging.
Ik kan de gegevens niet verstrekken, omdat dit niet mag van betrokke-
nen,
Eén voorbeeld; Onderwijzeres zou aangesteld worden, alles geregeld,
toen kreeg zij briefje van hoofd van onderwijsinstelling, dat be-
noeming niet door kon gaan vanwege politiek-antecedentenonderzoek.
Dit woord werd in de brief vermeld. Hij schrijft haar dit in'strikt
vertrouwen, omdat hij zich anders moreel niet verantwoord achtte.

Gaarne ontvang ik tezijnertijd de ingesloten brieven terug, zo
mogelijk met Uw bevindingen.

Ten overvloede wellicht, deel ik U mede, dat ik mij alle vrijheid voor
behoud, om te spreken of schrijven over deze mij toegezonden brieven.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

w.g. A. J.Bruggeman.



21 noveaber

Sijne Excellentie
de Miaistsr vait Mnnoalattdae Zaken*

Hierbij heb ik de eer 7ve Excellentie afacfariftea - ia
tweevoud * te doea toekomen vma e«a «ckriJTen TWR het lid der

( taaier» de heer IruggeiBaa* alsnacte van de dasarbij gevx>egde
rent

a* X, van Boe»ohotenf te Aiwterdaa» d. d. 26 oktober 5*1. {

t>. @, J* gierman», te ïtreoht, d. d* 9 noveaber 4*1* i

e* J.K.8erm&n»f te B«T«nter» d.d.10 novsmber j.l«.

Be vaate Soaniswie voor de B*Y.B. aal, oatreat fee t ge ea ia
deae brievem te berde is gebraeht gasme door 9wo Bxeelleiitiö
worden isgelieht.

9e griffier der Coamis*ie roorno«adf
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B A M. C*

C<ftac!tkfcö collega,

Hierbij kei» ik de eer, 0 BOa«n» ds va«te Cotaoioaie voor ds
B. V.», sede te del«n« 4at» aawr de 0®aMi**le ip&bleten i», de
door U gpemeld^ atoxlng tijdoa* b®t door d© lieer Blaam* vanuit
een publieke telefooncel ie Haaaglttis geveerde «esprak oet
ssvroutir H.g.Teoa*a te 'eMfccwrealiftgo Biet te «IJten i*
aan «alge Aetiviteit TOB do Bianenloftdae

Met
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^Geachte Collega,

Naar aanleiding van Uw brief no. 91109 van 19 december
1963, waarin U namens de Vaste Commissie voor de B.V.D.
mededeelde dat eenjgemelde storing tijdens een telefoonge-
sprek niet te wijten is geweest aan de B.V.D., en mede naar-
aanleiding van mededelingen die mij bereikten van mensen die
een klacht ingediend hadden over de B.V.D., zou ik U willen
vragen op welke wijze de Vaste Commissie voor de B.V.D. tot
haar oordeel komt. Berust het oordeel van de commissie op
een mededeling van een functionaris van de B.V.D. of kan de
cöfflfflissie ook zelf een naéei» onde-rzoek inst-ëllen.

Deze laatste mogelijkheid lijkt mij zeer belangrijk, om-
dat slechts op deze wijze een efficiënte controle mogelijk
is op de werkzaamheden van de B.V.D.-medewerkers.

Met vriendelijke groeten,

"Waarde Collega,
De Commissie heeft zich persoonlijk

en grondig op de hoogte gesteld van de mogelijkheid
van storingen tijdens een telefoongesprek door de
BVD.

Ook hebben wij vanzelfsprekend op elk
moment volledig toegang tot alle bij de BVD berustende
stukken. Ik hoop, dat Uw vraag over de mogelijkheid
van efficiënte controle daarmee wel voldoende is be-
antwoord.

Het ligt voor de hand dat wij niet
alle stappen van BYD-medewerkerg op de voet kunnen
volgen maar dat is natuurlijk ook niet wat iemand
van ons zou kunnen verlangen. --̂ ,,

, Met -yt-iendelijke
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'a-Gravenhage, té april

Aan h»t Hoofd -ram de
Binnenlandse Yelligmeidadienat»
te
*e-g H A f E If 8 AJ3LJB*

Hierbij heb ik de ««r, 9 Hoogedelgeetrenge
Mede t* delen* da* d* voorzitter van de vaete
•i* voor de B.Y.D. TAB toet lid der Kaver, de heer
BroggoMan, een eehrljven ontving van de volgende
houdt

"Geaehte Collega,

Naar aanleiding van mr brief HA. 91189 va»
19 december 1963, waarin u uureen» de vaat e Cmnaieeie
voor de B* V. D, Mededeelde dat eea gemelde «tering
tijdene een telefoengeaprek aiet te wijten i» geweeet
aan de B.V.D*» en Mede naar aanleiding van mededelin-
gen die mij bereikten van awaaoa die een klacht inge-
diend hadden over de B. V. D. » a«m ik «t willen vrage»
op welke wij«e de vaete Comniaeie voor de B. V, D, tot
haar oordeel kenit. Beruet het oordeel van de eemie*
ei e op een mededeling van een funetionarie van de
B.Y.D. of kan de eeanieeie ook mei f een nader onder*
ttoek inatellen.

Dftee laatate nogelijkheid lijkt Mij «eer be-
langrijk» eaMtat eleeate ep dexe wij»e een effiedkAnte
eontrftle negelijk Ie ep de werkmaajabeden van de B.V.D.-
•edewerkere»

Met vriendelijke groeten»

He conotiaaie atelt vieh voer hierop al a volgt
te antwoorden t

•Vaarde Collega,

Be Qonaiaeie heeft xioh pereoonli jk en grondig
op de hoogte geeteld van de Mogelijkheid van etoringen
tijdene een telefooageeprek deer de B.T.D.

Oek hebben wij vanmei f aprekend ep elk mmaat
volledig teegaag tot alle bij de B. V. D. beitaatentfa etaÉdce
Ik hoop dat mr vraag ever de Mogelijkheid van efficiënte
controle ilaainee wel voldoende Ie beantwoord.

Bet ligt veer 4e hand dat wij slet alle etappen
van B»T.P. i Me dewe lieer» op de voet fcunnen velgen Maar dat
ie natuurlijk eek niet wat ieMand vnn ene BOB kunnen ver-
langen.

Met vriendelijke groeten,
etc.".

4051 19*
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MINISTERIE VAN B I N N E N L A N D S E ZAKEN
B. V. D.

C

C

Bijlage(n):

Uw brief van : 16-4- * 64

Onderwerp:

r n
Aan de heer Mr* W. Koops
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
(Vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof 1a
's-G R A V E N H A G E

Nr 713.157 Afdeling

Bureau

VGravenhage. 28 april 1964.

Stadhoudersplantsoen 25

VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van Uw brief van 16 april j*l. heb

ik de eer U te berichten, dat de desbetreffende tekst van

het aan de heer Bruggeman te geven antwoord in nader

mondeling overleg met U als volgt werd gewijzigd:

"Waarde Collega,

De commissie heeft zich persoonlijk en grondig
op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van sto-
ringen tijdens een telefoongesprek door de B.V.D..

Het karakter van onze commissie brengt mede,
dat wij ons geheel op de hoogte kunnen stellen en
zoals ik op 19-11-1963 reeds in de Tweede Kamer
mededeelde, geeft de B.V.D. ons zonder aarzeling de
gewenste opening van zaken. Ik hoop dat Uw vraag
over de mogelijkheid van efficiënte controle daarmee
wel voldoende is beantwoord*

Het ligt voor de hand dat wij niet alle stap-
pen van B.V.D.-medewerkers op de voet kunnen volgen

- 2 -

VERTROUWELIJK

Men gelieve ateeds één zaal in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig ket onderwerp, de dagtekening en bet nummer van

deze brief vermelden.

D 20
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VERTSOUWELIJK

maar dat is natuurlijk ook niet wat iemand van ons
zou kunnen verlangen.

Met vriendelijke groeten,

etc»".

HET HOOFD VAH DE' DIENST

Mr.J.S.Sinninghe DametS

VERTROUWELIJK

D 149


