
c c



HET PAROOL - donderdag 18 november 1965 -17 !

BIBLMTHEEKBEDIENDE ALBERTUS REMMERSWAAL

De man op de BVD-lijst

Ik zei nog:

'Vergeet niet

de revolver

in mijn

achterzak'

Albertus Wilhelmus Joanrn1?.
Remmerswaal. (4A) komt rv,i>i
een gtotf zofaMhrilap. een s j i < :
Haags «ffttantlitö binnen. Sinds,
«retstecen weet hq zeker dat
hq btt d» BVD op de Kjst staat.
Hfl is aiet lÉPS^** zflinaar een
ambtenaar b§!% Koninklijke
BiMiofh«k; tfl heeft (ol!, (i,.
woorden van :<fe." Haagse politie
te gebruiken) I>uJk gegeven van
een „extremistische instelling'"
Remmerswaal telegrafeerde ver-
leden week- aan mr. Cals dat hij
op Prinsjesdag roet <lt zwarte
BVD-lyst was gedreigd, toe» hij
met een anti-Clansbord had ge-
lopen en deswege op een '*ofi-
ticlmreau terechtkwam. Blük-
baar om het ile James Bonden
van de BVD gemakkelijker te
maken'ttipopt M] nu met 0011 in-
drukwekkende bril . • •

Remmerswaal heefi u. . • '. n . l r?--
iijk ietfi van een oom agent. Zi.d.
'iruino ogen hebben weinig revenu-
tionairs; ZIJD snorretje wijst op k'b^
kt-tipric. ,.Ik ben ee:: kleine ambtp-
naar en dat zai ik altijd bHj'-'er!-
Soms heb. ik wel ci-u; een -uitdij-.-
voor de bibliotheek, m^ai daar.
noor je nöoiï meer wat van. Die' '
Uoefcen bijvoorbeeld waar, ze fie lijs-
ten nieuwe aanwinsten in bundelen.
7i jn veel te dïk- Ik heb voorgesteld
om die c&talogusscn dunner t? ma-
ken, maar d'r Is tot nog toe oiets ge-
^K'urd, Eigenlijk had ik vrpejÉ[er. in
de journalistiek gewild, maar daar
ben ik niet intelligent genoeg voor
Ingezonden stukken schrot ik \tfel
regelmatig. Naar de Haajscbe Cou-
rant o£ Het Binnenbol. Ailtjd in het
sociaal-menselijke vlak". Remmers-
waal do$t drie klontjes in cie koffie:
óe dure 4wnefi aan de andere tafel
niaken — ongewoon luid naar Haag-
se begrippen — een bridge-afspraak
voor de volgende week.

.,Kijfc_esns. Vanaf juni heeft dat
huwêlUk>at) Beatrix bij me zitten
broeien. 'Uiteindelijk heb ik op
Prinsjesdag een stuk triplex gepakt
»n er' mét OostindJsche inkt „Claus:
geen prini der Nederlanden" opge-
schreven. Ik heb het ingepakt en
ben 's middags Isaigs de route gaan
staan, aan hei Laqge Voorhout. Het
was met mïi: 'bier sta ik, ik kan
niet andérir, Bemmerswaal haalt
vijf volgeschreven velletjes papier
voor de dag -tnileeW zijn argumen-
ten tégen vosttHet klinkt als een
soort mac

Ai^BRRTUS REMMERSWAAL

door
HAN MULDER

Maar Remmerswaal is geen ex-
*'< :n:st. Nü de toesTcmmingswet er-
nuur is. vinrit hij het hest. Tol op be-

""•f^iilde h'.'5fit<.' i< \-., niet eens tegen
Mt BVD. „Als zt; het Palefa op de
Dam willen opblazen, dan moet
daar wat tegen godaan worden. Die

, elementen moet de BVD opsporen.
Maar tegen het aanleggen van lijs-
le-n met namen zal ik me blijven
verzotten. In hoeverre hebben we
de oorlog geestelijk gewonnen?
Doen we niet hetzelfde?"

woningvraagstuk is een regelmatig
terugkerend onderwerp in zijn brie-
ven aan de krant. „Hfet eerste deel
van het huwelijk worrit door inwo-
ning beschadigd", heeft hij eens ge-
schreven.

Op zijn kamer schrijft hij soms
/waarmoedigö verzen. „Het heeft met
erotiek te maken", vindt hij. Dit is
er. één van:

Stü Ije/ste, niets scppc'ii
de nacht begint kaar sc/iaduic ff

over eenztimen en
Hun wereld wordt kleiner
tussen vier kamermuren die

dreigen
vf zachte witte bettdenlafcens.
Een vriende lera' heeft hem

eens aW^eraden, de gt\_^iten te pu-

foto CHARLES VLEK

bliceren. Geen van zijn vereen houdt
4ich met ondermijnende, revolutio-
naire of marxistische onderwerpen
bezig. Het zijn meer de klachten van
een wat vereenzaamde man. Met
zijn collega's op de bibliotheek heeft
hij niet veel contact. Hij is ook niet
met de anti-Clauslijst rondgegaan
„We 7,itten in een rijksgebouw moet
i. weten,"

WANHOPIG
Wellkkt zal het de BVD opvallen

dat Remmerswaal veel fotografeert.
Nooit tankwaüen, radarinsUllaties
of iroepenbewegingen. Wel veel
plekjes oud-Den Haag. Öij heeft er
nu duizen-d plaatjes van gemaakt.

Thuis ligt een verzameling antieke
ansicnttn van .Den Haag. „Ik k e r.
een uitgevei-, dié>r wel wat in ziet."
Altijid weer die hang haar schrijven,
publiceren. Remmerswaals gel-
dingsdrang botst wanhopig tegen 'de
zware folianten vs-n. de bibliotheek

Rem_merswaal schetst zijn triomf
pp Prinsjesdag. „Ik stond pt-0ch*is
in de eerste ry. De mensen OHI -me
heen zeiden wel, wat zit er if\t
p.ak. Maar ik hieid mijn mor;<1. De
koets van Se Kopttngin het» ik laten
passeren; die bad er immers niets
mee 4e maken. . Maar luen Beatrix
voorbij kwam, heb üfc het bord om-
hooggestuken, £e heeft het gezien.
Eerst was het nog lachen en wuiven,
maar toen M het bofd in de gaten
kreeg, zag "je haar'ineens vestrak-
ken."

Later op het bureau doet
Remmerswaal lakoniek. „Ik was toe-
schouwer van mezelf. Ik heb er een
spelelement in gebracht. Van top tö.t
teen- gefouilleerd. Ik zeg, vergeet
die revolver in mijn achterzak niet.
Enfin* de rust zelve. In de cel was
het per se te benauwd. Architecto-
nisch niet goed. Misschien dat ik
hierover eens een brief schrijf." Aan
de minister van justitie? „Bijvoor-
beeld."

TRIOMF
Het is oen klein* overwinning voor

Remmerswaal dat minister Smal-
lenbroek heeft erken-d dat de politie
een Ji>st met namen aan de 6Vt>
beeft doorgegeven. H«t is hem ech-
ter afet voldoende. Hij wil minister
Cals 'spreken. In het telegram dat
hu ver stuurde staat: „Gaarne verzoek
ik om eai onderhoud met de minis-
tar-preaidftai JA verband met BVD-
affaire Haftgit 4x>Htiebureau." Tot nu
toe is,«r geen uitnodiging van het
Ca-tsliuis binneiigekomen.

.Jt wil het doorpraten. Mijnheer
Cals is een verstandige man. Ik zou
héi.vervelenderiVinden. met mijn di-
recte chef te praten, dan me: hem.
Hij moet tenslotie ook met eenvou-
dige mensen kunnen spreken,"

Zo beleeft Remmerswaal een publi-
citeit, die hij twee maanden geleden
nog niet voor mogelijk h&d gehou-
den. „Ik ben romantisch ingesteld.
Uiterlijk vertoon ligt TOC. AJs de ko-
ningin een rijtoer maakt, fia ik allijd
kijken. Maar het gaat rite om de
waarheid. Als doodgewone burger
van Nederland moet je kunnen zeg-
gen wat je wilt'*

Remmerswaals, jto^viteü, in de
richting van de fotografie, de politkk
en de dichtfcun«t, dateert in sijn vn'.
ledige hevigheid van betiekkeliik
kort geleden. Hij is ermee begonnen
nadat hij na een mislukt huwelijk
weer alleen kwam te sta$U,

Misschien verklaart dat een
hoop. Een citaat uit één van zijn
verzen zegt het Zo: „één met
jezelf of één met een ander".
Remmerswaal staat alleen; de
BVD is eindelijk iemand die
notitie van hem neemt.

NAÏEF
„Ze zijn ook zo verschrikkelijk

naïef in de regering. Nou moet zo'n
minister De Jong bijvoorbeeld na-
gaan of dié Nederlandse soldaten in
Nleuw-Guinea inderdaad hun krijgs-
gevangenen afmaakten. Dat kan ik
ie zo wei- vertellen: dat gebeurd*!
Toen ik ia IWfl.in dienst was, kregen
we speciaal instructie 'erin. Voot- Ne-
derlands-lndië. Ik ben naar de aal-
moe7.enier gegaan, maar bij die
w<?rd ik niet wijzer. Toen heb ik een
brief naar de krant gestuurd. De
laatste regel weet ik nog precies:
Als ik 's nacht op m'n' krib lig, dan
vraag ik mij af, waarom we vijf jaar
gevochten hebben."

Later stort hij van de stormbaan,
ligt twee jaar ziek en wordt afge-
keurd. Remmerswaal tilt zwaar aan
een heleboel dingen: het leven, het
huwelijk, de democratie. Hu is ge-
scheiden (één kind) en woont nu weer
bij zijn moeder. „Ik ben humanistisch
katholiek. Wat ze nu op het concilie
vertellen, daar was ik tien jaar gele-
den al achter." Uit sociale bewogen-
heid Stemt hij dikwijls PSP. He L.
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AMBTENAAR REMMERSWAAL, EEN LOYAAt BURGER

Sprookje van de BVD-lijs
DEN HAAG, 19 nov.

LT/E wachten op Adelbert
Remmerswaal (40) voor

de Koninklijke Bibliotheek
aan de Lange Voorhout in
Den Haag. Stipt op tijd komt
hij naar buiten. („Dat moeten
ambtenaren nu eenmaal. Er
moet orde zijn".) Hij draagt
een forse zicarte snor. Een
vriendelijk anarchistenge-
zicht. Hij loopt correct als
een officier. We zeggen, dat
het erg moeilijk is xeweest,
hem te pakken te krijgen. De
Haagse politie wilde zijn te-
lefoonnummer niet geven
(„We verstrekken geen gege-
vens over mensen, die vast
hebben gezeten"). In 'het te-
lefoonboek kunnen u-e hem
ook niet vinden, zegt Rem-
merstcaa/. .,Ik woon bij mijn
moeder in".

Remmerswaal die op Prinsjesdag
met een onvriendelijke leus, gericht
tegen Claus von Amsberg is gesignai
leerd, in de cel terecht kwam („cel-
letje", zegt hij vergoelijkend), mi-

Ik

doorleef
alles
erg
hevig

nieter-president Cals telegrafeerde, dat
hij. bij de Binnenlandse Veiligheids-
dienst op een zwarta lijst stODd, wat
minister Smaitenbroek in de Kamer
weer onöeende, zegt h«el vriendelijk
tegenover de politie te staan. „Ik ben
niet tegen ordemaatregelen. Ik wil me
zelfs graag verdiepen in het werk van
de politie.: Ik. wil ze helpen." paar
komen we'straks nog op terug.

Er moet eerst een foto gemaakt wor-
den, maar dan heeft hij liever niet de
Koninklijke Bibliotheek op de achter-
grond. „Dat ia een rijksgebouw en,
dat zou misschien provocerend werken.
Net of ik er op uit ben, de overheid
te sarren." De fotograaf zet hem op
een lange stenen banlt en dat ifc vol-
gens de inscriptie een bank, die de
Haagse burgerij aan het gemeentebe-
stuur beeft aangeboden om wijlen ko-
ningin Emma te eren. Remmerswaal
blijkt moeilijk los te scheuren uit de
royalistische symboliek.

We gaan in café" restaurant Lens-
velt (bij de Hofvijver, zoals de
spijskaart vermeldt) koffie drinken.
Remmerswaal is op 25 mei 1925 gebo-
ren, deelt hu ongevraagd mee. „Ik
ben dus net zo oud al£ Claus".

Prins
Tl/JJ vragen wat hy tegen Claus
rw lieejt. Helemaal niets, zegt hij.
F/ij hut-ƒ t ™k «wit geprotesteerd
tegen Claws nis uerfoo/tia. noch. U'pert
Clftius als eventuele foekotnjrii&t?
prins-flemaaf. Alleen tegen Clmm als
Prins der Nederlanden. „Dot is een
geweldige titel. Prins Ber-nhard
draagt hem met ere. Dat vind ik een
tyne vent. Die man heeft veel voar
Nederland gedaan. Maar ik vind, dat
Cfflt» • e*r*t mort laten zien, dat hij
dié Mei verdient."

Remmerswaal heeft prinses Boatrïx
npfV^ielegrönr'gesTuöTrli waarïh~nr|"~

verklaarde, erg verdrietig te zijn over
h na v besluit met Claus te trouwen,
dat w?l: Z<? had eerst maar e**~ •' door
<Ie sleden c.i dorpen van N snd

Adelbert Remmerswaal: romantiek van de gouden koets.

t)Ik heb daar de hele middag geze-
ten en met belangstelling hét politie-
gebeuren gevolgd. Er werd een man
binnengebracht, die stoeltjes had ver-
kocht en dat mocht hij niet. En later
nog een heel triest geval: twee meis-
jes van negen en dertien met zo'n lam-
lendig kinderwagentje waar een fles-
senkind in zat en een kind, dat net
kon lopen. Die twee grotere meisjes
hadden in een warenhuis gestolen, een
paar heel kleine dingetjes hoor, een
balletje of zo. Na een tijdje zat dat

1 kindje van negen vreselijk te huilen
en ze zegt tegen mij: ik durf het niet
tegen mijn vador te zeggen, want die
slaat ons dood. Ze had suikerziekte.
Ala ze niet regelmatig wat te eten
kreeg ion ze er gauw heel beroerd aan
.toe lijn. De zei: dat moet je tegen die
agent zeggen en toen kwamen er agen-
ten met boterhammen voor haar. Dut
vond ik lijn, Alu sociaal ingesteld
mens vond ik dat een heel naar ge-
val".

„Maar ik dacht ook: wat gaat er nu
met iriij gebeuren. Toen kwam er een
agent en-<Ue wii.oyer.fien kwjffite^tj*
&aitién er' een paar héren van 6e BVD
om met u te praten. Ik zeg: hé, dat
vind ik interessant. Ik heb al zoveel
over die BVD gelezen, ik wil nu wel
eens met dia mensen praten,

Op de band
ER gebeurde niets en weer een kwar-

tier later zei ik: waar blijven die
mensen nou. Hij zei: sorry, het gnat
over. Ze komen niet. Wat jammer, zei
ik. Tegen vijf uur kwam hij weer
naar-ïgfc? <oe en zei: u kunt naar huis
gaan,"maar u moet er wel rekening
mee houden, dat u bij de BVD op een
lijst staat. En nu moet ik u iets zeg-
gen, dat ik nog niet tegen de pers
gezegd heb: die agent zei erbij; u hoeft
niet bang te zijn voor die lijst. Mensen
die voor vakantie of zaken naar Oost-
Europa gaan komen ook op die lijst.
Ik vond dat toen helemaal niet erg. Ik
beschouwde het als een consequentie
van mijn daad".

T\>rlen§ het debat over de goedkeu-
ringswet i» d« Tweede Kamer zei
eerste minister Ccf.5. dat die verhalen
over zwarte lij&if »;nn de BVD
sprookjes \etiren e,n fiat iedereen in
Nederland, die mtfitde met recht
bang te -m^^ien rütr i oor de -BVD
hem moeft uMfirsc-'-mvev. Ik heb zijn
woorden op de bar,d ungwomen en
's avonds een paar keer afgedraaid.
Toen dacht ik: ,Jk ben verplicht mijn
naam te noemen. Ik ben blijkbaar
de nitzo-ndcring."
~Ï5ë "vöïgêndedag heeft Remmers*
waal de minister-president een tele-
gram gestuurd. Hij haalt «en keurig
plakboekje voor de dag met krante-
knipsels over „zijn zaak" en'mét een

aan de overkant kunnen komen al3 er
brand zou zijn in de koninklijke ge-
bouwen. Nou is vorig jaar die brand-
schuit gezonken en ik heb de Rijks-
gebouwendienst daar attent op ge-
maakt. Ze zeiden: dat is niet erg. Die
hebben we niet meer nodig. Nou kan je
stellen: de brandblyismiddelen zijn zo
enorm verbeterd, dat ze de koninklijke
gebouwen over het water heen kunnen
blussen, maar dan vraag Ik: waarom
moesten die arme mensen dan al die
jaren in vredesnaam in de meest el-

lendige kou staan hakken? Daa: in.>.
ik nooit een behoorlijk antwoord \-n- >
gekregen." :

Het gesprek korni li-; .tg op de- }>(•-',
lUie. Dat hij n;*?K iv^-u <.!• ; - . • '
tie heeft llluftre?; t Reninrrsv. ' ï i ï i- 11 ;».•,,•
eens met twee vix)rbet.-:[Ii-:i . . :* ;•• i : - - - :
hork van Spui en Poten moet h.•' vcr-[
keer ineens irlioot link-1 <ifsi;ur>! I 'M j
daar sla ik e&n kt-cr en daar r - id t (.TH.
auto de sto«?p op en een vnniw knnu •
Idem tü zitten. Allemaal inwon IT-!
omheen en h«it hele 'vurkeer in i i ü i j
honderd. Kijk, op só'n moiiifrnt voel i!r
me verplicht iets te dot-:; \oor "•-• i"-:1 :- '
tie. Ik ben daar inHdc!-. op ':i( wc ...
gaan staan en heb een k-.vai-inv \*i.u,
het verkeer geregeld lui er een ajer^ |
kwam.'" :

Tweede voorberld: „Ik lonp «p ('••
Herengracht en zin optens tu^en.
twee auto's een kistje mot koperen'
kranen staan, ik schat voor z'n dertig |
gulden. Toen heb ik de poli!}? gebeld, j
Voor de aardigheid heb ik eens ge-j
keken, hoe lang w «r over dedt-n. er
hing daar een grote klok. En eerlijk is
eerlijk, ze waren er in vijf minuten,
Dat wilde ik u nog vertellen als aclir'
tergrond voor mi jn handelen. U ziet.-
da£_ik loyaal tegenover het gezag sta, j
Maar ik vind, dat het gezag weT re-
kening moet houden mot de «eeste-i
lijke stromingen in het volk. Ik motït'
in het openbaar kunnen zeggtn '.vat i k j
denk". l

Hij komt wel eens in een klein i
Haags barretje en hij heeft gemerkt.:
dat de mensen daar ophouden niet;
praten, »ls hij binnenkomt. ,.Ke den- j
ken, dat ik van de politie ben mtl die;
snor. Daarom zeg ik dan: jullie den-;
ken zeker dat ik . . . jongens, laten;
we asjeblieft ophouden met de poli--
tie," Hij vind dat allemaal niPt z o >
Ifiuki Hij denkt, dat hij zijn snor maar,
eens af gaat scheren, |

Hij verzamelt oude prentbriefM
kaarten van Den Haag met in het |
achterhoofd het plan die nog eens j
als illustratie te gebruiken in een j
boek over de geschiedenis van j
Den Haag. „Ik zan wel 's avonds j
naar die kaarten zitten kijlcen,"
zegt hij. „Daar staan mensen op
uit die tijd, hoepelrokken en zo.
mensen die gewoon midden op de;
rijweg staan. Dan denk ik wel j
eens aan dat liedje van Mariene:
waar zijn ze gebleven — weet u
wel? Al die mensen hebben toch
geleefd en die zijn er nu niet
meer.-Die zijn dood en begraven."

MARTIN RUYTER



Remmerswaal die op Prinsjesdag
met een onvriendelijke leus, gericht
tegen Claus von Amsberg is gesigna-
leerd, in de cel terecht kwam („cel-
letje", legt hij vergoelijkend), ml-

Ik

doorleef
alles
erg
hevig

nister-president Cals telegrafeerde, dat
hij. bij de Binnenlandse Veiligheids-
dienst op een zwarts lijst stond, wat
mïüMter Smaltenbroek in de Kamer
weer ontkende, zegt hael vriendelijk
tegenover de politie te staan. „Ik ben
niet tegen ordemaatregelen. Ik wil me
ie LI s graag verdiepen in het werk van
de politie. Ik wil ze helpen." Daar
komen we straks nog op terug.

Er moet, eerst een foto gemaakt wor-
den, maar dan heeft hij liever ntet de
Koninklijke Bibliotheek op de achter-
grond. „Dat ia een rijksgebouw en,
dat zou misschien provocerend werken.
Net of ik er op uit ben, de overheid
te sarren." De fotograaf zet hem op
een lange stenen banR en dat is vol-
gens de inscriptie een bank, die de
Haagse burgerij aan het gemeentebe-
stuur heeft aangeboden om wijlen ko-
ningin Emma te eren, Remmerswaal
blijkt moeilijk los te scheuren uit de
royalistische symboliek,

We gaan in café-restaurant Lens-
velt . (bij de Hofvijver, zoals de
spijskaart vermeldt) koffie drinken.
Remmerswaal is op 25 mei 1925 gebo-
ren, deelt hij ongevraagd mee. „Ik
ben dus net zo oud als Claus".

Prins
1I/IJ vragen wat hij teffen Claus
W heeft. Helemaal niets, zegt hij.
f/ij ïiL'c/t wik nwit geprotesteerd
tegen Claus al? tterftw/dc, noch {.(.«pc»
Claus als eventuele 's-eko-nniliye
prins-gemaal. Alleen iepen Clan» als
Prins der Nederlanden. ,,Dat w een.
geweldige titel. Prins Bernhrrrd
draagt hem met ere. Dat vind ik een
fijne vent. Die man heeft veel voor
Nëderkcnd gedaan. Maar ik vind, dat
Cmmrcfrit moet laten zien, dat hij
die titel verdient,"

Remmerswaal jieeft Pv^nses_Bcatri^
"ëen i èïêgratTT" graïCTurcf," waarïn"nrj ~

verklaarde, erg verdrietig te zijn over
hï»av l>esluii Ttiet Claus ie trouwen,
dat wel: Ze had eerst maar e^' " dooi-
de steden ^-,t dorpen van N and
moeten trekken om na te g< ,. wat
er werkelijk onder het Nede. iandse
volk leeïde. Dat stond allemaal in
het telegram. .Ev kwam geen ant-
woord.

Hij stapte daarom op Prinsjesdag de
deur. uit met een uit tripïex en papier
vervaardigd bord, waar op geschreven
stond; Claus: geen prins der Neder-,

4a*Któö ̂ tWi -Mld_hfrJ_i.nrd in pakpkpl£t.
gewikkeld. „Ik heb het allemaal goed
bekeken", zegt hij. „Eerst kwam de
calèchv. Als eerst de gouden koets
was gekomen, had ik .gewacht met uit-
pakken. Ik wilde de koningin overal
buiièn laten. En zelfs aïs prinses Bea-
trix aan ,de andere kant had gezeten,
had ik het papier om niijn bord gêla-
leii; U moet coed begrijpen: die tekst'
was uitsluitend bedoeld als een me-
dedeling aan de prinses1'.

Celletje
HIJ is erg oranjegezind, verklaart

hij, Hu gaat iedere Prinsjesdag
kijken paar het sprookje van de gou-
den koet?. Hij is sterk romantisch ge-
richt, „Van huis uit ben ik erg op ro-
nrwntiok gestold en Ik vind al dat uiter-
lijk- vertoon van het koninklijk huis
heerlijk."

Wat is er verder gebeurd? „Er kwam
een agent van de overkant. U bent In
overtreding, zei hij. Ik zeg: dat weet
ik. Hi.i zetfl: U loopt niet weg? Ik. zeg:
•nee, dat ben Ik niet van ptan. Het
is allemaal in dé beste verstandhou-
ding gegaan. Ik had van tevoren de
üoniequfintk'K van miin1 daad goed
overwogen. Ü moet niet vergelen: je
kan ook m inekaur worden getim-
merd. Maar het ging heel vriendelijk.
Ze brachten me naar het bureau en ik
kwam in een cellstje te zitten. Even
laler kwam een agent de deur open-
zetten. Hij zei: meneer» het is daar
wel een beetje benauwd. Dat was ook
zo. Ik vraag me ai', hoe mensen, 'tiie
daar langer moeten zitten het uit-
houden.'1

Adelbert Remmerswaal: romantiek van de gouden koets.

„Ik heb daar de hele middag geze-
ten en met belangstelling het politie-
gebeuren gevolgd. Er werd een man
binnengebracht, die stoeltjes had ver-
kocht en dat mocht hij niet. En later
nog een heel triest geval: twee meis-
jes van negen en dertien met zo'n lam-
lendig kinderwagentje waar een fles-
senkind in zat en een kind, dat net
kon lopen. Die twee grotere meisjes
hadden in een warenhuis gestolen, een
paar heel kleine dingetjes hoor, een
balletje of zo. Na een tijdje zat det

' kindje van negen vreselijk te huilen
en xe zegt tegen mij: ik durf het niet
tegen mijn vadqr te zeggen, want die
slaat ons dood. Ze had suikerziekte.
Als ze niet regelmatig wat te eten
kreeg zou ze er gauw heel beroerd aan
.toe zjjn. Ik zei: dat moet je tegen die
agent zeggen en toen kwamen er agen-
ten met boterhammen voor haar. Dut
vond ik Jijn. Als sociaal ingesteld
mens vond ik dat een heel naar ge-
val".

„Maar ik dacht ook: wat gaat er nu
met mij gebeuren. Toen kwam er een
Agent en die zei: over een kwartiertje
könfén er een paar heren van de BVD
om met u te praten. Ik zeg: hé, dat
vind ik interessant Ik heb al zoveel
over die BVD gelezen, ik wil nu wel
eens met die mensen praten.

Op de band
C1 R gebeurde niets en weer een kwar-
AJ tier later zei ik: waar blijven die
mensen nou. Hij zei: sorry, het gaat
over. Ze komen niet. Wat jammer, zei
ik. Tegen vyf uur kwam hij weer
naarTö^ toe en zei: u kunt naar huis
gaan/'rftffar u moet er wel rekening
mee houden, dat u bij de BVD op een
lijst staat. En nu moet ik u iets zeg-
gen, dat ik nog niet tegen de pers
gezegd heb: die agent zei erbij: u hoeft
niet bang te zijn voor die lijst. Mensen
die voor vakantie of zaken naar Oost-
Europa gaan komen ook op dte lijst.
Ik vond dat toen helemaal niet erg. Ik
beschouwde het als een consequentie
van mijn daad",

T\idens het debat otter de goeclke^l~
ringswet w de Tweede Kamer zei
eerste -minister Cals. «nt die verhalen
over zwarte Hjsr?»' i;nn de BVD
sprookjes waren e^> dat iedereen in
Nederland, die meende met recht
bang te moeien r in r oor de BVD
hem TTÏOP*; n,iarsc'-uwer. Ik heb zijn
woorden op de band upgewmert én
's avonds een paar lieer afgedraaid.
Toen dacht ik: Jk ben verplicht mijn
naam te noemen. Ik ben blijfcbaar
de luteQTtdering." _ •_
T5ë volgende dag heeft Remmers-"

waal de minister-president een tele-
gram gestuurd. Hij haalt een keurig
plakboekje voor d« dag met krante-
knipsels over „zijn zaak" en'met een
afschrift van het telegram:

Neem reële gronden voor angst
Nederlandse volk weg. Probeer'
o.m. de ondergrondse acties van
de BVD ie voorkomen. Dit zal
veten van ons volk vrij maken
van angst en de gedachte aan een
„geheime" politiestaat teniet doen.

(PvdA) en Bruggenaar (PSP) mcl
vragen aan minister Smallenbroek, die
heeft beloof d "wn nader onderzoek te
zullen laten instellen. Remmerswaal, is
gereed om welke vragen dan ook te
beantwoorden. Hij zegt over de lijst:
,.,De minister heaft meegedeeld, dat die
lijst in een kast is opgeborgen en dat
er niets mee wordt gedaan. Nou ja,
dan bén ik toch zo vrij daar een vraag-
teken bij te plaatsen. Kijk, ik zeg als
leek: als die lijst niet gebruikt wordt,
waarom wordt hij dan niet vernie-
tigd?"

aan de overkant kunnen komen als er
brand zou zijn jn de koninklijke ge-
bouwen. Nou is vorig jaar die brand-
schult gezonken en ik_.heb de Rijks-
gebouwendienst daar attent op ge-
maakt. Ze zeiden: det is niet erg. Die
hebben we niet meer nodig. Nou kan ie
stellen: de brandbhismiddelen zijn zo
enorm verbeterd, dat ze de koninklijke
gebouwen over het w*ter heen kunnen
blussen, maar dan vraag ik: waarom
moesten die arme mensen <fon al die
jaren in vredesnaam in de meest el-

UtJ. ny vinu u a L aiifitiadi tnr i .-.« ;
leuk. Hij denkt, dat hij zijn snnr maaiv
eens aFgaat scheren. |

Hij verzamelt oude prentbrief-'
kaarten van Den Haag met in het J
achterhoofd het p]an die nog eens j
als illustratie te gebruiken in een!
boek over de geschiedenis van j
Den Haag. „Ik zan wel 's avonds j
naar die kaarten zitten kijken,"
zegt h|j, „Daar staan mensen op
uit die tijd, hoepelrokken c-n zo.;
mensen dil gewoon midden op de j
rijweg staan. Dan denk ik wel j
eens aan dat liedje van Mariene:
waar zijn ze gebleven — weet u
wel? Al die mensen hebben toch
geleefd en die zijn er nu niet
meer. Die zijn dood en begraven."

MARTIN RUYTER

Angst
REtóMBBSWAAL is bang, dat op

een gegeven ogenblik driekwart
der Nederlanders op de lijsten van de
BVD staan. „Don worden de mensen
bang. Dat schept een angstpsychose.
Er zijn gevallen bekend van mensen,
die, zich niet lekker voelen, omdat ze
een vriendje hebben die een beetje
links getint is. Dat vind ik niet gezond.
Vandaar dat ik het aanhangig heb
gemaakt."

Wij zeggen, dat W! er zo militair
uitziet. „Dat ben ik niet", ugt bij. Ik
ben een heel gevoelig men». Ik door-
leef alles erg hevig. Soms wordt het
me wel eens te veel. Ik ben zeker
niet hard. Ik ben erg voor menselijke
relaties. De denk op het menselijke
vlak".

Een voorbeeld: „Ieder jaar, als het
vroor, ging hier in Den Haag de vijver
dicht en dan zag ik mensen hevig hak-
ken om een geul in het ijs' te maken
voor de brandweerboot Die boot moest
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

Aan t
de Heer drs.W.K.N.Schmelzer,

Voorzitter van de Vaste Commissie
Voor de l.V.B.

Uw brief van:

Onderwerp: optreden contra
A. W. J.Remmerswaal,

Directie Hoofdafd.

Afd.Kabinet Nr.U59221 I

's-Gravenhage, 22 december 1965.

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van te
door mij d.d. 22 december 1965 aan het lid der ïweede
Kamer de heer J.H.Scheps toegezonden brief naar aan-*
leiding van door hem in de zitting der Kamer ©p
16 november 19ê5 gestelde vragen.

Voer het geval W de andere leden der Oommissie
op gelijke wijze wilt informeren voeg ik nog 5 exemplaren
van dit afschrift bij.

BE MINISTER VAN 1INNEN1ANBSE 2AKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.
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Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.
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d« »««* Afd. Efcfelli*t Nr. Ïï592ttï Blad nr.

iets dat als zodanig kan worden aangeduid. Er vindt wel
een algemene registratie plaat» raa d* zak«n, di« voor
het werfe Taa. t» B*f.B. ran b«l*ag zijn. TUBS«Ö é* politi»
•a de B.V.B. bestaat «*n «aiawawcrkiiig, di» o,a. m«*1»r«iEt£
tot 4* politie gegev«ae aan d» B.V.©. a«ndt 41* voor 41*
dien*t raa l»«lang kunnen zijn. Ttaarover bestaan bepaalde
afspraken, 41* ran tJjd tot tüd naar behoeft» worden ge-
wijzigd of aan«e|>afit.

BI WXSISVm VAïï BIWISSHLANBSS

(get .) Smallenbroek

317008*



Fotocopie Kabinet MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Min, v. Binnen). Zake»

Bijlagen :

Aan:
de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Statea-Generaal,

Uw brief van:

Onderwerp: op t re de n Haagse polit „
tegen de heer A.W.J,Remmerswaal

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 58339

e 's-Gravenhage, 21 februari 1966

Kaar aanleiding van de opmerkingen door het lid der
Kamer, de heer J.H.Scheps, omtrent de bovenvermelde aan-
gelegenheid, gemaakt bij de behandeling van de begroting
van Binnenlandse Zaken op 16 november 1965 en de door mij
gedane toezegging betreffende het instellen van een onder-
zoek, heb ik reeda enige tijd geleden de heer Scheps in-
gelicht oiatrent het resultaat van dit onderzoek. Ik atel
er prijs op thans alsnog ook de Tweede Kamer ter zake nader
te informeren.

"De bewering van de heer Remmerswaal, dat hij op 21 sep-
tember 1965 na. zijn aanhouding terzake van een ordevereto-
ring op een Haags politiebureau te horen heeft gekregen,
op "een zwarte lijst" van de B.V.D. te worden geplaatst,
heeft in het gehouden onderzoek geen bevestiging gevonden.
Wél is tegenover de heer Remmerswaal gerept over de in-
lichtingendienst yaa de Politie. Zulks vond plaats in ver-
band met de mogelijkheid,, dat enige ambtenaren van. des®
dienst naar het politiebureau zouden komen om een gesprek,
met hem te hebben. Toen vaststond dat dit niet zou plaats-
vinden, is de heer Eeouaerswaal heengezonden.

Ik heb de Burgemeester van 's-Gravenhage medegedeeld
het te betreuren, dat tegenover de heer Remmerswaal onnodig
melding ia gemaakt van de activiteiten van de ialiohtingea-

- dienst -

Bestemd voor de
Vaste commissie voor de B.V.D.

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.
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t vsm de i?öl.i*ie. I& acht hot ai«t uitgenlotea dat, «auaeer
<ï« »01itlft d« gobiruiïteljXe af k- art i ag ï.^. ia

<J»or d* heer K&gsiersw&al -T'37!>" t» v<srBtaaa of
hst <teor <Se ao@r f che,--© ia dia sCaawi* gedaaa v«r»oek

gericht wa« op net aehteraaleö, mu hetgeea asich b.1^ 4e
culitie beeft a££&s?.>eeld, sae«;i i* ©r goed aaa t« doea, tï

lte©a3«ttt'ag t« /,evv.a amtreat d<e noaiti« vaa de BVB
Ia dess« ^aagel«g«£Ü9«id.

'J«sde D btt.ir«a^ ia, heb ik «r ;''ï\<s o-i Besteld de ïajaer op
1ó aovtsm^$r oami^aellijk i u. t* lichtzo omtrent dit xa«ü kort t*~
vorea te*)s0ad gsworéea iuei(5eat. IV: was er RV,J eohter niet v*a ba-
*u»t, -iat 4e jsxy t«rsak-ö verstrekte iriliehtin^eu door ««a

aiet ^«hael juist warea. Daardoor besb
eau v«>oret011ia^ van E&H-ca g«^ev«a, al» sou de

tot J« vtrkr^iïig vaa iaformaties
ia 's-OraTeaba^e ^öheel >«isi«i*f s^

i u ?<#t kader vaa da aorasale ralati» taaaea d« Politie «a
reedls kuaoea w-orateü irerwacfrvt, 4.at 4c o-.-

?i»«u»t «rare a
Ia de oaasrhavt^ aitaatl» - d« kweotie vaa de ordev«rato-

^tie^aiagtwat e» bat vo«r^eao«taïi buwel^k
f! e BT^ boveadieK ao^ aaa es a aaaüal politi^or^vea «peeiaal

toeaaa«ïiag vaa ^eg«?v*ö® trarza'fta. Tïit T0r«osk w«r<ï ge damt
te kuaneo. aa^taa, of d« d«elaeis«r8 eSaaraau wellicht b^

Bf*v «e^©a« «jttremiatiachö of staata^evaarl^ke aalgla^fta üekftad
, l>It verao-*fe la^; du» gebéel ia d® gf ser vau de door d« h«er

'** ^amer gensaa'ïtö ot;swrfci-agt dat het yaaaelf a^iJreftkt,
dat waaü«er d» i.-olltie ie.2sa,üd hftett Barree tcrerd sa t^eae iiet
verhoor b^voorbeeld dleakc dat h-j w*l eea -ralsemiater soa kuaa»a
2^0, 24 inlichtingen vraagt bv, bc^aalö$ ia&taatlea os aa i« gaas
of a^j .-aiaaohieri -ie haad hee f t gelegd op e^a vals eaua ter.

als gavolgj vaa dit b j 30 ader rerseoek va» ie BYr-, ja»ld&* d*
ï-olitie de ordeveratoriagea vati 20 ea 21 septefflbcr* waar-

d»: ;.ictlvit«itea vaa do heer ^esfcaersaraal .
ia ölk* organisatie w^rd-t ook by de BVf* alle
t, gea*^ea.döarïl. 'rssariai voor&asifsade nameu ea

wo.rde-u achter sleehts geregistreerd <roor zover ösue vaa
voor eea i:aiöt£ t*aJriiito*fecaln^ vaa d«? diea^ü. fat d© gcdra-

raa d.«ï heer leKiasrawaal op
dat een, öer^clijk.ö »etivit0it by de B7T>

» Het »
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Te K behosffc aaar "s.̂  J^öaia^ geea betoog, *lat
er. r<BChtötr6s<ï> verband blijkt te

u een ordo vers tori ag au politiek.*
V.^. die ^ebe-irtenis v»r>l
y al?, v«.lieacl oiaa^u a\a
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