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Dr. A. VONDELING

1s-Gravenhage, 2? februari 1964

Binnenhof IA.

De Heer Mr. W. Koops,

Geachte heer Koops,

Van de heer Berger kreeg ik begaande stukken.

Het gaat om de tweede helft van de brief van een zekere mijnheer

Vos uit Woldendorp, die in die brief opkomt voor een plaatsgenoot,

de heer Rozeveld, die in verband met sympathiën voor de C.P.N.

ontslag gevraagd zou moeten hebben. Nu blijkt uit de bijlagen dat

de man ook overigens niet brandschoon is, hoewel het mij opvalt

dat er slechts sprake is van verbalen en niet van veroordelingen.

Heè het zij, deze brief geeft mij opnieuw

aanleiding om straks ook aandacht te schenken aan de wijze,

waarop de lagere organen de veiligheidsvoorschriften toepassen.

Het eerste deel van de brief leent zich

uiteraard niet voor vermenigvuldiging.

Vriendelijke groeten,

C
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staten-generaal 10 april 1964.
tweede kamer

Aan de leden van de vaste Commissie
voor de B.V.D.

Hierbij heb ik de eer, U Hoogedelgestrenge afschrift te doen
toekomen van een klacht uit Groningen, welke de heer Vondeling
bereikte door tussenkomst van het lid der Kamer, de heer Berger,

O

O

11 Enige tijd geleden werd hier aan los werkman bij de Prov.wegen,
daar reeds enige jaren werkzaam ontslag aangezegd, niet op stel en
sprong, doch hij moest naar ander werk uitzien. Dit wekte bij de
ploeg bevreemding omdat duidelijk was dat inkrimping van personeel
niét in het spel was. Bovendien was bekend dat de betrokkene een
der beste werkers der ploeg was en als zodanig bekend stond. Er ont-
stonden geruchten dat de aanzegging in verband stond met vermeende
communistische sympatieën van de betrokkene geruchten die hier nu
als waarheid worden verteld in heel het dorp. Kan hierin waarheid
schuilen? Is de B.V.D.verworden tot een orgaan van ketterjagerij
op een wijze diet doet denken aan de rechtsonzekerheid en vervolgings-
waanzin uit de bezettingsjaren. Ik had U hier nog niet over gescheven
ware het niet dat in"brandpunt" een televisierubriek van de K.R.O. ook
een boekje werd open gedaan over de praktijken bij de B.V.D. Als deze
B.V.D. werkelijk is besmet met fascistische neigingen dan wordt het
tijd er paal en perk aan te stellen.
De arbeider die ontslag is aangezegd betreft Hendrik Rozeveld werk-
zaam bij de wegwerkers, voorwerker J.Zemering beide wonende te
Woldendorp. Uit een door mij nader ingesteld onderzoek bleek mij dat
hij in 1953 en'54 enige ti.jd lid was van _d_e„.C_. F ...N. . doch dat hij
sindsdien partijloos is. Vomr drie jaren werd hij weduwnaar en woont
alleen doet zelf de huishouding doch krijgt eens per dag een warme
maaltijd in het gezin van een zwager. Dit is een communistisch
gezin. Maar ik vraag mij af. als de praatjes juist zijn waar is dan
de rechtspositie dezer arbeider. Hij is los werkman en kan natuurlijk
overal werk krijgen. Doch het gaat mij daar niet om doch om het
principe. Wat is Uw mening en kunt U dit nader onderzoeken?"

De persoonsgegevens, zoals die vanwege het provinciaal bestuur
van Groningen verstrekt werden, luidden als volgt s

1956; communistisch georiënteerd, kwam in maart voor in de leden-
administratie van de ABWB/EVC, datum van inschrijving 1.3.55»
bohdsno.34127?

1958s kwam in november nog in de ledenadministratie van de ABWB/EVC
voor. In crimineel opzicht is van hem het volgende bekend!

Il.s;i950 geverbaliseerd terzake verduistering(art.321 W.v.Str.),
van een overhemd (art.138 en 310 W.v.Str.),
16.12.1959 geverbaliseerd terzake huisvredebreuk (art.138 W.v.Str.).
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Tot zover de gegevens uit Groningen. De Voorzitter Uwer Commissie
tekent hierbij aans

"Het blijkt dat de man, ook afgezien van zijn syinpathiën voor de
C.P.1T., niet brandschoon is, hoewel het mij opvalt dat er slechts
sprake is van verbalen en niet van veroordelingen. Hoe het ook zij,
deze brief geeft mij opnieuw aanleiding om straks ook aandacht te
schenken aan de wijze, waarop de lagere organen de veiligheidsvoor-
schriften toepassen,"

De griffier der Commissie vnd.,

O
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

~l
Aan

de heer MuW.Koops
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer

der Staten-Generaal
.(vaste commissie voor de B.V-.D.) .
•— Binnenhof 1a —-

Den Haag.

Uw brief van: 1 0-4- '64

Onderwerp: Hendrik Rozeveld

VERTROUWELIJK

Directie Hoofdafd.

Afd. KABINET Nr. 53602

's-Gravenhage, 8 juni 1964.

Naar aanleiding van het mij toegezonden afschrift
van de "brief van 10 april jl. betreffende de heer
H.Rozeveld deel ik u mede, dat het Hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst mij mededeelde met deze aange-
legenheid geen bemoeienis .-te hebben gehad. Van het
Provinciaal Bestuur te Groningen werd intussen bericht
ontvangen, dat alvorens tot aanstelling in vaste dienst
over te gaan inlichtingen over criminele en politieke
antecedenten worden ingewonnen.

In het onderhavige geval waren de criminele antece-
denten een beletsel om tot aanstelling in vaste dienst
over te gaan.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

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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Aantekening Griffier
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19561 communistisch georiënteerd,
kwam in maart voor in de ledenadministratie van de
ABWB/EVC, datum van inschrijving 1.3.55, bondsno. 34127;

1958: kwam in november nog in de ledenadministratie van de
ABWB/EVC voor.
In crimineel opzicht is van hem het volgende bekend:

11.8.1950 geverbaliseerd terzake verduistering (art. 321 W.v.Sr.),
28.8.1951 geverbaliseerd terzake huisvredebreuk en diefstal
van een overhemd (art. 138 en 310 W.v.Sr.),
16.12.1959 geverbaliseerd terzake huisvredebreuk (art. 138 W.v.Sr.)


