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Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst,

Binnenhof la,

's Grayenhage.

Amsterdam, 2k december 1965.

Ondergetekende, H.R. de Vries,

geboren 21 mei 1934

wonende Amsterdam, Johannes Verhulststraat 26 II,

' brengt met verschuldigde eerbied het volgende onder Uw aandacht.

Bij het balloteren voor een lidmaatschap van de Schietvereniging

"Amsterdam" is hem opnieuw gebleken, of heeft hij althans goede gronden

om aan te nemen, dat van de zijde van de Binnenlandse Veilj^heidsdienst

desgevraagd aan de Politie te Amstelveen tegen hem bezwarende inlichtingen

zijn verstrekt.

Hij meent hiertegen bezwaar te mogen maken, omdat de redenen die

tot deze inlichtingen hebben geleid niet meer bestaan.

Ondergetekende was van 1954 tot 1961 actief lid van de Communistische

Partij Nederland, Van september 1957 tot mei 1958 volgde hij, op

initiatief van het bestuur van deze partij , waarvan zijn vader ,

de heer Theun de Vries, lid was, een cursus Slavistiek aan de Moskouse

^. Universiteit. Zelfs in deze periode zou ondergetekende iedere beschul-
C '
v-"' diging, als zou hij een gevaar hebben opgeleverd voor de veiligheid

van dit land, als absurd en onwaar van de hand hebben gewezen.

Het is echter thans aan zijn omgeving - en ook aan de Communistische

Partij en zijn ouders zelf - welbekend dat hij sedert 1961 part noch

deel heeft of wil hebben aan de activiteiten van deze partij of haar

organisaties, niet uit vrees voor eventuele repercussies, maar op "~ ' • " * ' •

weloverwogen ideële gronden. »

Hoewel ondergetekende inziet dat het niet de taak van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst kan zijn een gewetensonderzoek naar

de gezindheid van een staatsburger in te stellen, meent hij zijn bezwaar

tegen de inmenging van deze organisatie in zijn persoonlijke en beroepsleven

voldoende te kunaen motiveren door erop te wijzen dat zelfs iedere

feitelijke grond aan een dergelijke inmenging is ontheven. Met name

* vraagt hij zich af wat de gevolgen van deze inmenging kunnen zijn indien
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hij, na het binnenkort voltooien van het wetenschappelijk deel van

de medische studie, zou solliciteren in een overheidsbetrekking.

Hij is van mening dat , indien hij nog steeds van overheidswege zou

worden lastiggevallen met activiteiten uit een verleden, waarmee is

afgerekend, een waarschijnlijk wel gemotiveerde zorg voor de

veiligheid van de Nederlandse staat zou omslaan in een absurde

rechteloosheid.

Redenen, waarom hij de Comissie verzoekt het mogelijke te

willen doen om hem van de hierboven bedoelde inmenging te vrijwaren

of hem althans gelegenheid te geven zich ten overstaan van

( bevoegde autoriteiten van de motieven, die tot deze inmenging

aanleiding hebben gegeven, te disculperen,

Inmiddels verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

O



's-Ckravenhage, JQ december 1965»

Aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken»

Hierbij heb ik de eer, Uwe Excellentie afschrift
te doen toekomen vaa een schrijven van de heer H.S., de Triea»
te Amsterdam,

Se raate ComciSBie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst
zag zich. omtrent de in dit schrijven te berde gebrachte
aangelegenheid gaarne door Uwe Excellentie ingelicht.

Se griffier der Commissie voornoemd,

(Hr.W.Koope)
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen :

Aan:
de heer mr.W.Koops,

Commies-Griffier bij de Tweede
Kamer der Staten—Generaal,

(vaste commissie voor de B.V.D.),
Binnenhof 1a.

Uw brief van: 30-12-1965
nr. 83634

Onderwerp: request H.R.de Vries
te Amsterdam.

Directie Hoofdafd,

Afd. Kabinet Nr.58560

's-Gravenhage, 3 februari 1966

VERTROUWELIJK

In antwoord op Uw bovenvermelde brief naar aanleiding
van het request van de heer H.R.de Vries, deel ik U mede,
van het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ver-
nomen te hebben, dat zijn Dienst met de kwestie van het
weren van requestrant als lid van de schietvereniging
"Amsterdam" geen bemoeienis heeft gehad.

Bij het terzake ingestelde onderzoek is naar voren ge-
komen, dat bedoelde schietvereniging gebruik maakt van de
zich in het politiebureau te Amstelveen bevindende schiet-
baan.

Om redenen van interne beveiliging heeft de Commissa-
ris van Politie te Amstelveen zich ten aanzien van de
schietvereniging het recht voorbehouden, personen die in
crimineel of politiek opaicht ongunstig bekend staan, van
de schietbaan te weren. *" " *;'

Zonder opgave van bijzonderheden wordt hiervan kennis-
gegeven aan het Bestuur van de vereniging* In de praktijk
leidt een dergelijke kennisgeving er toe, dat de betrokken
aspirant-leden niet tot de vereniging worden toegelaten.

Aangezien de ten aanzien van de heer H.R.de Tries be-
schikbare antecedenten erop wezen dat hij tot voor zeer
kort (eind lidmaatschap CPN medio 1963) de communistische
ideologie was toegedaan, werd door de Commissaris van Poli-
tie te Amstelveen het besluit genomen hem niet tot de

- sehietbaan -
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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achietbaan toe te laten. Dit resulteerde in zijn
deballotage - waarschijnlijk zonder opgave van redenen
- van het lidmaatschap van de schietvereniging Amsterdam.

Het hoofdelement in het request van de heer De Vries
is de door hem - gezien zijn communistisch verleden -
uitgesproken bezorgdheid voor het r̂ zen van bezwaren tegen
z$a persoon in de toekomst bij sollicitaties e.d.. Wat dit
betreft moge ik U er op wijzen, dat door de l,V.B. en in-
lichtingendienst van de politie slechts inlichtingen worden
verstrekt in verband met de beveiliging of in bepaalde ge-
vallen voor bestuurlijk gebruik. Zulks geschiedt conform
bestaande regelingen.

Bat requestrant door zijn politieke antecedenten in een
medische loopbaan zou worden gehinderd, komt mij onwaar-
schijnlijk voor. In hoeverre werkgevers echter bij sollicita-
ties van requestrant invloed zullen toekennen aan door hen
zelf verkregen wetenschap omtrent zijn achtergronden ia een
zaak, waar de B,V.D. uiteraard buiten staat.

Niet vergeten mag worden, dat zijn vader de schrijver
Theun de Vries een alom bekende communist is en dat de heer
H.R,de Vries zelf im het verleden in het openbaar voor com-
munistische organisaties activiteiten heeft ontplooid.

Bit neemt niet weg, dat het mij wel gewenst voorkomt, dat
de heer Be Vries overeenkomstig zijn verzoek, de gelegenheid
wordt geboden tegenover de Vaste Oommissie voor de B.V.B,
een verklaring af te leggen, die door de zorg van de B.V.B,
kan worden vastgelegd.

Mocht de Commissie er toe overgaan, de heer Be Vries
voor zich te laten verschijnen, dan moge ik aanbevelen in
de uitnodiging daartoe te laten uitkomen, dat van zijn ver-
klaringen goede nota zal worden genomen, doch dat dit niet
betekent dat de Commissie hem (evenmin als trouwens de
Minister van Binnenlandse Zaken) kan garanderen dat hij
nimmer moeilijkheden terzake van zijn vroegere politieke
opvattingen zal ondervinden.

BE MINISTER-VAN BINNENLANDSE 2AKEN,

VEBTROÜWELIJK
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Be Heer H.I.de Trias, _.
Joh. YerhulBtstraat 26iJ-
AMSfSSBAM.

C

Hierbij heb ik de eer U naar aanleiding Tam üv aohrijven
dd.24 december 1965 aam de vaste Commissie TOOT de B.V.B.
van de Tweede Kamer der Staten-Seneraal mede te delen, dat
aan de Commisaie door de Minister raa Binnenland»e Zaken
de verzekering ia gegeven, dat de B.T.B. net de kwestie
van 9v ballotage roor ïïw lidmaatschap Tam de Sehietrerenigiiig
"Ameterdam11 geen enkele bemoeienis heeft gehad.

Zadlen 9 het toch op prija KOU stellen alsnog ten
overstaan Tam de Commissie een Terklaring af te leggen als
bedoeld in de laatste alinea T«A tfv ooarijyen, welke Terklariag
dan door de Oommisaie aan de Minister Tam Binnenlandse Zaken
en de B.V.B, ssou worden toegezonden, stelt de Commissie 9
daartoe gaarne in de gelegenheid op donderdag 24 maart a*»*
in het gebottw der Kamer Binnenhof 1a alhier i het verdient dan
aanbeveling, dat 9 omstreeks half Tier aanwezig beat, do oh
aangezien de Commissie, die om twee vaa? «et haar werkzaam-
heden zal zijn begonnen eerst nog een vri^ lange agenda
zal hebben af te werken doet ü er goed aan rekening te houden
met de mogelijkheid dat ü nog even zult moeten wachten
alToreaa tot haar te worden toegelaten.

( Drs. V.K.I.Sohmelaer)

Voorzitter van de Commissie
voor de B.Y.B.
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