
C



i ,Jt, <.ƒ?&
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

Aan de Heer Mr.W.Koöps
Commies-griffier bij de ïweede
Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de Binnen
landse Veiligheidsdienst)
Binnenhof la.

C
Uw brief van:

Onderwerp:

Directie

Afd. Kabinet

Hoofdafd.

Nr. 39206

^3 april 1960

VERTROUWELIJK

c

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik
U bijgaand toekomen afschrift van het request van Ö.J.Meurs
te Amsterdam alsmede mijn onder datum en nummer dezes verzon-
den antwoord» Opgemerkt moge worden, dat uit informatie bij
de Centrale Personeelsvoorziening fce Amsterdam is gebleken,
d'at betrokkene niet in het bezit is van enig vakdiploma noch
een ambachtschoolopleiding heeft genoten. De gemeente
Amsterdam heeft geen vacatures voor de functie van huis-
schilder en aeht zich mede gezien de politieke antecedenten
(lezer «Waarheid» en "Vrede"; lid ABWB/EVC in 1956) niet
geroepen betrokkene een andere functie aan te bieden. Dat
Meurs voor tewerkstelling als huisschilder bij particuliere
werkgevers belemmeringen om politieke redenen heeft ondervon-
den is niet gebleken.

DB MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. By beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en
nummer van dit schrijven vermelden.
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Afschrift

Zijne Excellentie
de heer Minister van
Binnenlandsehe Zaken

Mr.E.H.Toxopeus

Excellentie

Tot heden is er op mijn sollicitaties voor een "betrekking als
huisschilder bij de gemeente Amsterdam, Maatschappijen of anderen
instellingen een afwijzing het gevolg. Nu concludeer ik uit de
pers, dat, dat een gevolg kan zijn door bemoeingen van de B.Y.B.
Mijn Politiek verleden en heden kennende, zou ik u excellentie
willen verzoeken mijn uw steun te verlenen zodanig dat ik een
normale kans heb bij een sollicitatie.

26-1-1960

Hoogachtend
O.J.Meurs TTT

Makassarstr. 24
A'dam oost

Overeenkomstig het
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
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Haar aaal^idiag van tl* schrijven *ias 26 Jaiaaer! ^
ik 17 mede, dat een mi^neraijds in^aatald oruïeraotó

uitgewaaen, dat het falen van uw pogingen een funoti* t«
krijgan als huisschilder niet te wijten 13 aan l>eiaoei«iiiB3»B.
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M MINISTER ?AK BHOTENLANDSE ZAKEN,

(get.) E.H. Toxopeus

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. By beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en
nummer van dit schrijven vermelden.
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