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Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.

O

Rijswijk(Z.H.) 18 februari 1964.

De heer Dr.A.Vondeling.

Hoogedelgestrenge Heer,

Aangezien ik niet weet tot wie anders ik mij moet wenden, doe ik
een beroep op u in uw kwaliteit als voorzitter van de Tweede Kamer-
commissie voor de BVD-aangelegenheden.
Ik ben geboren in 1931 en was van 1949 tot 1956 lid van het Algemeen
Nederlands Jeugd Verbond(communistische jeugdorganisatie), waarvan
enkele jaren als hoofdbestuurder. Hoewel ik sedert 1956 geen enkele ver-
binding meer heb met communistische organisaties, ondervind ik bij
sollicitaties naar (administratieve) betrekkingen steeds moeilijkheden.
Tientallen malen ontving ik op het laatste ogenblik een afwijzing,
terwijl het zich aanvankelijk liet aanzien dat ik zou worden aangenomen.
Sollicitaites bij overheidsinstellingen worden altijd gevolgd door
een afwijzing. Deze afwijzingen worden nooit gemotiveerd maar ik kan
mij niet aan de indruk onttrekken dat mijn politieke"verleden" hier
een rol speelt.

Teneinde hiervan eindelijk eens verlost te worden doe ik een
beroep op u om uw invloed aan te wenden dat de BVD haar kaartenbakken
eens zal "schonen" en mij uit haar administratie afvoert.

U dankand voor de door u te nemen moeite, verblijf ik,

Hoogachtend,

w.g.P.van de Velde;

P.van de Velde,
B.H.Heldtlaan 47,
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen: 1_

Aan de Heer Mr.W.Koops
Commies-griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
(Vaste oommissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst)
Binnenhof la
1s-Gravenhage«

Uw brief van: 26 februari 1964
91518

Onderwerp: p. Van de Velde te
Bijswijk.

VEHTROtTWELIJK

Directie

Afd Kabine t

Hoofdafd.

Nr.52998

's-Gravenhage, 31 maart 1964

Naar aanleiding van Uw verzoek van 26 februari j. l, no. 91518
betreffende het request van de heer P. van de Velde te Rijswijk,
deelt het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst mij mede omtrent
Paulus van de Velde, geboren te Leiden, 26 maart 1931, over de volgen-
de gegevens te beschikken:

1949: lid Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) j
secretaris Haagse afdeling van de communistisch georiënteerde
Organisatie Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ),

1951» deelnemer communistisch Wereld Jeugd Festival te Berlijn j
in bezoldigde dienst van de Algemene Bond van ¥erfcers in de
Bouwnijverheid (ABWB/EVC).

1952J actief lid van de Haagse Vredesbeweging, een organisatie opge-
richt onder auspioié'n van de CPN.

1953* in loondienst van het partijdagblad "De ¥aarheid" te 's-Graven-

woont boven het CPN-parti j gebouw.

1954s sprak op een bijeenkomst van het GPN-district den Haag.

VERTROUWELIJK

- 1955 -

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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1955: aangewezen tot oontributie-inner voor de CPN, afdeling
den Haag.

1956: gekozen in het bestuur van het ANJV-district den Haag,
maar enige dagen later geroyeerd;
bedankt als abonnee op "De Waarheid".

Het Hoofd van de B.V.D. voegt hier het volgende aan toe:
"Uit deze feiten - waarvan het lidmaatschap van het ANJV

" in oonfesao is - blijkt, dat van de Velde een aotief communist
"is geweest, met een kans om in de partij naar boven te komen.
"Betrokkene heeft deze kans verspeeld door zijn indisoiplinair
"gedrag. Dit heeft ee#st geleid tot oritiek van de zijde van de
"partij. Hierop is gevolgd een hevige ruzie. Na medio 1955 de CPN
"de rug te hebben toegekeerd, werd hij in 1956 geroyeerd als
"(bestuurs)lid van het ANJV.

"De oorzaak van het conflict was, dat van de Velde van het
"ANJV een organisatie wilde maken van uitsluitend communistische

. "jongeren. De partij was hiertegen, omdat zij het ANJV wilde
"blijven gebruiken als een instrument voor propaganda onder de
"massa. In plaats van - zoals een goed communist betaamt - zich
"bij deze partijbeslissing neer te leggen,ie van de Velde daartegen
"blijven ageren, hetgeen onvermijdelijk moest leiden tot zijn
"uitsluiting.

"Het is begrijpelijk, dat van de Velde - zoals hij zelf ver-
klaart - sedertdien geen enkele verbinding heeft gehad met enige
"communistische organisatie.

"Betrokkene vraagt thans om van zijn politieke verleden te
"worden bevrijd, waarbij hij erop wijst, dat hij. tientallen malen
"een weigering heeft gekregen op zijn sollicitaties,

"Wat de B.V.D. betreft heeft de dienst éénmaal, in verband
"met een sollicitatie van betrokkene naar een functie bij de P,T.T.
'tapport uitgebracht. Dit vond plaats in 1952, toen van de Velde dus
"nog optrad als een aotief communist. Andere sollicitaties zijn de-
"zerzijds niet bekend".

Op grond van deze verklaring van het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdiehst komt het mij voor, dat de tientallen afwijzingen,
waarover betrokkene zich beklaagt, behoudens in voornoemd geval,
op overwegingen van andere dan politieke aard berusten.

Volgens de sedert l januari 1956 geldende normen voor de ver-
jaring van oude gegevens zullen de politieke antecedenten van betrok-
kene, mits hieraan inmiddels geen nieuwe feiten werden toegevoegd,

na
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Uw kenmerk Uw brief van

AAN
de heer Dr. A. Vondeling
voorzitter van de vaste Commissie voor
de Binnenlandse Veiligheidsdienst van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
te
'a-G R A V E W H A G E

TT-kenmerk Toestel Datum

nr. 91.970 29-5-1964 -640619 ̂  6592 • 2 2 J U N M 9 M

Bijlagen . B i j a n t w o o r d d a t u m , P T T - k « n m e r k en o n d e r w e r p v e r m e l d e n

Onderwerp

C

Zeer geachte heer Vondeling,

In antwoord op uw bovenaangehaalde brief deel ik u het volgende mede.

De heer P. van de Velde te Rijswijk solliciteerde in november 19§2 bij de PIT
en werd op grond van zijn ongunstige politieke antecedenten niet in dienst ge-
nomen .
Zijn echtgenote mevrouw H.W. van de Velde-Brinkers solliciteerde in januari
1964 bij de Fl'T (Centrale Werkplaats) en werd op grond van ongunstige politie-
ke antecedenten evenmin in dienst genomen.

Andere bemoeienissen met dit echtpaar heeft de PTT niet gehad, terwijl de PTT
nimmer enige informatie omtrent deze beide personen aan derden heeft verstrekt,

Hoogachtend,

Directeur̂ generaal

TELEGRAMADRESSEN: POSTGEN (Posterijen); GENTEL (Telegrafie); GENTELEX (Telex); P H O.N G E N (Telefoon); RADIOGEN (Radio T & T )
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Aan de heer Dr. A. Vondeling
voorzitter van de vaste Commissie voor
de Binnenlandse Veiligheidsdienst van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
te 's-G: R A V E N H A G E.

Uw kenmerk Uw brief van PTT-kenmerk Toestel Datum
nr.91-970 29-5-1964 640619 6592 22 juni 1964.
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Zeer geachte heer Vondeling,

In antwoord op uw bovenaangehaalde brief deel ik u het volgende mede.

De heer P. van de Velde te Rijswijk solliciteerde in november 1952 bij
de PTT en werd op grond van zijn ongunstige politieke antecedenten niet
in dienbt'/.enomen.
Zijn echtgenote mevrouw H.W. van de Velde-Brinkers solliciteerde in
januari 1964 tij de PTT (Centrale Werkplaats) en werd op grond van
ongunstige politieke antecedenten evenmin in dienst genomen.

Andere bemoeienissen met dit echtpaar heeft de PTT niet gehad,
terwijl de PTT nimmer enige informatie omtrent deze beide personen
aan derden heeft verstrekt.

Hoogachtend,

C
(w.g.) G.H. Bast.

Directeur-generaal.
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