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'a-gravenhage, 11 februari

- ƒ
Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken.

Hierbij heb ik de eer, Uwe Exeelleatie mede te
delen dat het lid van de vaste Coaaissie voor de B.T.D.,
de heer JTederhorst, een geval is voor gelegd, waarin bij
sollicitatie moeilijkheden werden ondervonden.

Set betreft hier de heer Felix Boaoh» Treebeekplein 88,
Heerlen. Be heer Bosch, die 4 jaren H.B.S.gevolgd heeft,
solliciteerde tevergeefs bij de gemeentepolitie in Baastrioht,
lij heeft de indruk dat het feit, dat zijn vader tot 1951
geabonneerd was op "Se Waarheid" daarop van invloed ia geweest.

&e Coaaisaie zou hieroatrent gaarne nadere inlichtingen
van de B*T.B* ontvangen.

Be griffier der Coaaiaaie vnd.,

i \i

409796* - l



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

1 s-Gxavenliage 11 februari 19êé>.

VERTROUWELIJK

Afschrift voor de leden van de vaste
Commissie voor de B,V;D*

C Hierbij heb ik de eer, Uwe Excellentie mede te delen dat
het lid van de vaste Commissie voor de B,V.D., de heer Hederhorst,
een geval is voorgelegd, waarin bij sollicitatie moeilijkheden
werden ondervonden.

Het betreft hier de heer Felix Bosch, ïreebeekplein 88, Heer71 ~~
De heer Bosch, die 4 jaren H.B,S.gevolgd heeft, solliciteerde
tevergeefs bij de gemeentepolitie te Maastricht. Hij heeft de indruk
dat het feit, dat zijn vader tot 1951 geabonneerd was op "De
Waarheid" daarop laan invloed is geweest.

De Commissie zou hieromtrent gaarne nadere inlichtingen van de
B.Y.D.ontvangen.

De griffier der Commissie vnd.,

w.g.Koops
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen :

Aan:
de Heer mr.W.Koops,

Commies-Griffier bij de Tweede
Kamer der Staten-G-eneraal,

(vaste Commissie voor de B.7.B,),
Binnenhof 1a,
's-G-ravenhage.

»•» i m*t*+^ i •! n ii i n l'T*ii',,î .iji —

Uw brief van: 11 februari 1966
nr. 83.888

Onderwerp: p.Boseh te Heerlen

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 5900?

's-Gravenhage, -j g maart 1966.

VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van uw nevenvermeld verzoek
deelt het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
mij het volgende mede:

"De heer ïelix Bosch komt in de administratie
van de Dienst niet voor.

De vader van betrokkene, de heer Hermanus Bosch,
is inderdaad geabonneerd geweest op het dagblad "De
Waarheid".

Naar door de Commissaris van Politie te Maastricht
werd medegedeeld is dit gegeven niet ter tafel geweest
en heeft het geen rol gespeeld bij de beoordeling van
betrokkenes sollicitatie d.d. 10 april 1965 bij de Poli-
tie te Maastricht."

Ik moge U verzoeken de berichtgeving aan betrok-
kene te beperken tot de mededeling, dat de afwijzende
beslissing op diens sollicitatie niet op politieke
gronden werd genomen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE 2AKEN

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,

de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift aan de leden en plaatsver-
vangende leden van de vaste Commissie
voor de B.V.D.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Heer Mr.W.Koops,
VERTROUWELIJK Commies-Griffier bij de Tweede Kamer

der Staten-Generaal (vaste Commissie
voor de B.V.D.),
1 s-Gravenhage.

Uw brief van 11 febr.1966
nr.83.888 Afd.Kabinet nr.59007

„ , _ „ , . TT -, 's-Gravenhage, 16 maart 1966.
Onderwerp; F.Bosch te Heerlen e '

Naar aanleiding van uw nevenvermeld verzoek deelt het Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst mij het volgende mede s

"De heer Felix Bosch komt in de administratie van de Dienst
niet voor.

De vader van betrokkene, de heer Hermanus Bosch, is inderdaad
geabonneerd geweest op het dagblad "De Waarheid".

Naar door de Commissaris van Politie te Maastricht wwrd mede-
gedeeld is dit gegeven niet ter tafel geweest en heeft het geen
rol gespeeld bij de beoordeling van betrokkenes sollicitatie
d..d,10 april 1965 bij de Politie te Maastricht."

Ik moge U verzoeken de berichtgeving aan betrokkene te beper-
ken tot de mededeling, dat de afwijzende beslissing op diens
sollicitatie niet op politieke gronden werd genomen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

w.g.Smallenbroek



Ben Haag, 18 april 1966,

Aan de Heer F.Bosch,

Treebeekplein 88,

HEERLEN.-

Hierbij heb ik de eer, U mede te delen dat de Vaste
Commissie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich om
inlichtingen heeft gewend tet de Minister van Binnenlandse
Zaken naar aanleiding; van de door U aan het lid der Com-
missie* de heer Nederhorst, voorgelegde aangelegenheid»

Het door de Commissie ingestelde onderzoek heeft haar
tot de conclusie gebracht, dat de afwijzende beslissing op
Uw sollicitatie bij de politie te Maastricht niet op poli-
tieke gronden genomen is, en met name niets te maken heeft
göhad met een al of niet geabonneerd zijn of geweest zijn
op het dagblad "De Waarheid" van uw vader»

De Voorzitter der Cie.BVD.,

409796*- l



'a-Gravenhage, 6 mei 1966.

Aan l* haar H.Bosch,
Treefeeekpleia 88,

Hierbij heb ik de ««r, U op versoek van het lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal» da heer Oele,

afschrift te doen toekomen van de brief d*d» 18 april
j.l. van de voorzitter va» de vaste Coomisaie voor de
B.T.D. aaa Qv zoon.

De Griffier der ooaraiseie vnd.,

( Mr. W.Koopa).

621920*-69
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Aantekeningen griffier
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r kemy.0 word een geval gebracht, waarJ
bij sollicitatie moeilijkheden werden ondervonden.

Het betreft hier de heer Felix Bosch, Treebeekplein 88,
Heerlen. ~_>

<^' De heer Bosch, die 4 jaren H.B.S. gevolgd heeft,
solliciteerde tevergeefs bjj de gemeentepolitie in Maastricht.
Hij heeft de indruk dat het feit, dat zijn vader tot 1951 ge-
abonneerd was op "De Waarheid" daarop van invloed is geweest.
^ &o.arno gouik" hieromtrent, nader e inliohtingen van de

B.V.D. ontvangen.

(G.M. Nederhorat)
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