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VERTROUWELIJK.

In antwoord op het mij "bij schrijven van 30 oktober
jl. nr. 70900 toegezonden request van de heer R.E.J.Zieck
deel ik U ter vertrouwelijke kennisneming van de leden
van de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheids-
dienst mede hetgeen het Hoofd van deze dienst mij daarom-
trent bericht:
"De heer Zieck blijkt bevreesd te zijn, dat hij bij de
B.V.D^ als "politiek onbetrouwbaar, of althans enigszins
verdacht" te boek staat wegens een bezoek, dat hij enige
jaren geleden aan Tsj:echo-Slowakije heeft gefeEaefrtu

Inderdaad beschikt de Dienst over een van de Koninklijke
Marechaussee, belast met de grensbewaking op Schiphol, in
juli 1961 verkregen melding ömtrent: Bèt;'"voQrkQ men .Yafï e^n Tsje-
chisch visum in het paspoort van betrokkene. Het betreft
hier een routine-melding, waaraan dezerzijds verder g-een'"*''
aandacht is geschonken, omdat bij de Dienst met betrekking
tot de heer Zieck niet over gegevens van polftiek on-
gunstige aard wordt beschikt.

u Adressant kan dus worden medegedeeld, dat voor zijn be-
"I zorgdheid in deze generlei grond aanwezig is.

Een vraag die over blijft is, of het optreden van de
ambtenaar van de Koninklijke .'Marechaussee, die destijds
het paspoort van de heer Zieck gecontroleerd heeft, on-
juist is geweest. Adressant meldt immers, dat het uit-
eindelijk resultaat van dit optreden is geweest, dat hij

-eerst-
VERTROUWELIJK

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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eerst een dag later heeft kunnen vertrekken.
Deze vraag is voorgelegd aan de Administrateur

voor de Grensbewaking van het Ministerie van Justitie.
Aangezien na ruim twee «jaar niet meer valt na te gaan,
met welke ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee:::
de heer Zieck in contact is geweest, heeft Kolonel
Lemstra "betrokkene telefonisch om nadere, bijzonder-
heden gevraagd.

De heer Zieck heeft daarbij verklaard, dat niet
de Koninklijke Marechaussee het uitstel van vertrek
heeft veroorzaakt, maar een persoon, die zich in de
wachtkamer - dus na het passeren van de doorlaatpost- bij
hem had aangediend als vertegenwoordiger van de
Tsjechische luchtvaartmaatschappij met de mededeling,
dat er voor hem geen plaats was in het betreffende
vliegtuig. De heer Zieck is toen geboekt op een Hongaars
toestel dat de volgende dag vertrok. Aangezien het
optreden van de zich als vertegenwoordiger van de Tsje-
ofeL&ö'lsëu- luchtvaartmaatschappij aandienende persoon
hem onzakelijk voorkwam, heeft de heer Zieck verband
gelegd tussen de hem gebleken belangstelling van de
Marechaussee voor zijn Tsjechisch visum en dit uitstel
van vertrek. Wantrouwen moet de heer Zieck hier be-
paald parten hebben gespeeld, omdat elke aanwijzing
ontbreekt, dat dit verband ten rechte is gelegd.

De heer Zieck heeft overigens medegedeeld, dat
évenbedoelde kwestie maar een bijkomstigheid vormt,
waarop hij niet gedetailleerd is ingegaan."

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

DE SECRETARIS-GENERAAL,

_ VERTROUWELIJK
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Be Heer S.B.J.Zieck,
Aronskelkweg 23.0»

hel» ik de ¥ namens 4e vaste eonnaisaie voor de
Binnenlandse Teiligheidsdieast van de 3?we ede Kamer der Staten*
Seneraal mede te delen, dat naar de CommiSBis geblüjcen la» voor de
bezorgdheid oirer l.T.B.-actiTitsiten ten ïïven aandien welke in W»
«rokrijven aan de Goramissie naar vorsn komt srenerlei grond aanwezig i»*
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