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s-Sravenhage, 25 april 1963.

Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken»

Hierbij heb ik de eer, Uwe Excellentie afschrift te doen
toekomen van een op heden gedateerd schrijven van de heer C.J.v.d,
Houven, te 's-Gravenhage, gericht tot de Yoorzltter van de
vaste Commissie voor de B.T.B.
Ik moge 9«e Excellentie versoeken, de Commissie ontrent
deze aangelegenheid van bericht en advies te villen dienen.
Be griffier der Commissie vnd.,

Eoops)

, 229992'-!

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift

Den Haag, 25 april

Aan de Voorzitter Van de B.V.D,commissie
van de Tweede Kamer.

Weledele Heer,

/"""""

O

O

c

Ondergetekende, J,C.y.d.Houven, geboren 2 april 1931 en wonende
Wolweversgaarde 197 te Den Haag, hoopt dat u van het volgende wilt
kennisnemen.
Sinds 1958 is het mij verboden, door het bureau- recreatie van de
Dienstwelzijnszorg, om als musicus op te treden voor Nederlandse
militairen, zonder dat hierbij redenen werden vermeld. Het orkest
"The Dixiland Pipers", o.l.v. de heer E.Krans, waarin ik speel,treedt
regelmatig voor militairen op, Door bovengenoemd verbod heb ik een
enorm financieel nadeel.
Bovendien heb ik bij verschillende sollicitaties als instrumentmaker moeilijkheden ondervonden, o.a. bij de^Öptische industrie"de
Oude Delft" en Radio Sc.heveningen.Nadat"±k met goed gevolg een test
had afgelegd en reeds aangenomen was, kreeg ik bericht, dat zij mij
toch niet gebruiken konden, daar bepaalde inlichtingen niet gunstig
waren. Deze inlichtingen betroffen niet mijn kwaliteiten als instrumentmaker; deze waren bij de test wel gunstig bevonden. Ook kwamen de inlichtingen niet van vorige werkgevers. Op mijn vraag aan de personeelschef van "de Oude Delft" waar dezeinlichtingen vandaan kwamen, kreeg
ik als antwoord, dat hij dit beslist niet kon zeggen; een nadere uitleg
kreeg ik niet.
In 1960 verschenen in verscheidene dagbladen artikelen over dergelijke
gevallen, waarin de B.V.D. genoemd werd als instantie, die dergelijke
inlichtingen verschafte» Hieruit heb ik opgemaakt, dat ook in mijn de
inlichtingen daarvandaan zouden kunnen komen.
Hierna ben ik naar het B.V.D.gebouw gegaan, waar ik echter geen
bevredigend antwoord op mijn vragen kon krijgen. Zo ook bij de Dienstwelzijnszorg, waar ik niet verder kwam dan de portier.
Dit alles betekent, dat ik nooit voor een rijks-of gemeentebetrekking in aanmerking kom of bij een grote maatschappij of firma werk zal
vinden, dat ik weinig kans heb een betere positie te krijgen, dat mijn
inkomsten onnodig te laag zijn, dat mijn vrouw moet blijven werken, dat
niet alleen ik, maar ook mijn gezin gedupeerd is.
Daar ik Nederlander ben, twintig maanden mijn dienstplicht heb vervuld
bij de afd.Mariniers, nooit met de politie in aanraking ben geweest,
niets op mijn geweten heb en niets met politiek te maken heb, zou ik gaarn
een antwoord op de volgende vragen willen hebben.

-Ö-

1e. Zijn de inlichtingen, die over mij verstrekt worden juist en waar
kan ik mij verdedigen?
2e. Wat moet ik doen om mijn naam te zuiveren?
Momenteel volg ik een cursus aan de avond-H.T.S., waardoor het zeer
waarschijnlijk is, dat ik in de naaste toekomst naar een betere
betrekking zal solliciteren. Voordat ik daar aan toe ben, zou ik
willen, dat mijn naam gezuiverd is en ook het verbod wat betreft
het optreden voor militairen na vijf jaar onaangedaan gemaakt kan
worden, zodat ik de toekomst voor mij en mijn gezin met meer vertrouwen tegemoet kan zien en een eventuele sollicitatie niet vergezeld gaat met een onprettige en onjuiste voorlichting.
Hopend op een gunstig antwoord, verblijf ik met de meeste
hoogachting,
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w.g.J.C.v.d.Houven.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Heer Mr.W.Koops
Commies-griffier "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof la.
_J

Bijlagen: een.

Uw brief van:

25-4-1963'

Onderwerp: Request v.d.Houven,

Directie

Hoofdafd.

Afd.

Nr.

Kabinet

's-Gravenhage,

22

j UU

50474

1963

VERTROUWELIJK

C

Naar aanleiding van Uw verzoek om inlichtingen "betreffende het request van de heer J.C.van der Houven, doe ik U
hierbij toekomen afschrift van mijn "brief onder datum en nummer dezes aan mijn ambtgenoot van Defensie. De "beantwoording
daarvan zal mede van "belang zijn voor de "behandeling van het
request. Het komt mij echter gewenst voor U reeds in dit stadium mede te delen, dat betrokkene zich in 1960 tot de toenmalige voorzitter van de commissie, de heer Mr.J.W.Burger,
heeft gericht, Mr.Burger werd naar aanleiding daarvan door
Mr.Einthoven omtrent de politieke oriëntatie van betrokkene
ingelicht. Niet bekend is evenwel in welke zin Mr.Burger vervolgens het request van de heer van der Houven heeft beantwoord.
'
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DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor deze,
De Secretaris-Generaal,

VERTROUWELIJK

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
231643*-41

Afschrift

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aast de leer lüsister vaa

Bijlagen:

een.

Uw brief van:

L
Hoofdafd.

Directie

Nr.

Onderwerp:

's-Gravenhage.

22

50474

1963

Hierbij doe Ut U toekomen fotocopie van ««a
van de heer J.C.Tan oer H*m**a dd* .25 «pril 4*1* geriokt tot
de voorzitter van de vaste coamissie voor de Blnnealancls«
Veillglield.3dleast tjit de fweeèe Kamerf wsHc 3c23rijTöQ
^«rickt && araad werd toegez-oadeii*
ttaarne aal ilf isaa f "^jnó^wm of tot t®or
gestelde, voorsoTer W aaaTatsterrein "betreffende (vide 2e en
laatste alinea pagina l) jxiist la em zo ja welk Hv at^adpaat
terzake ia. Het Hoofd van 4e Bianenlaödse Veiligheidadieaet
barioktte mi^ ïilet op 4e hoogte ta 21,30, van lifit verbod aan
betrokkene voor Sederlandae militairea «f te treden» noch van
de redeada» dl« t0t daae saaataregel %0itd9m helsten g«leid. Ut
sal het op forl^s srt*H«a t«-fs»a %• mogea vernemen wat M«j!^aa*.
treat aan 4® voorssilrfeex vaa de vaste öosmissie voor de B,?*!*
aou Jnianen werden medegedeeldIE MIÏTISTEE. TM BINNEHLAI^DSE ZAKËM,

Toor deze,
^ Seeretaris-Q-eneraal»
(get.) A.H.Günther

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
231643»-41

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

r
Aan de Heer Mr.W.Koops
Commies-griffier "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof la.
Bijlagen:

Vervolg op
brief van: 22

juli

1963

nr. 50474.

C
Onderwerp: Re que S t

Directie

Afd.

Hoofdafd.

KaMnet

J . C , V . d . HOUVen , 's-Gravenhage,

Nr, 51060

12 augustus

1963

VERTROUWELIJK

c

Ten vervolge op mijn schrijven van 22 juli j.l. nr.50474 "betreffende het request van de heer J.C.van der Houven deel ik
U mede, dat mijn ambtgenoot van-Defensie optreden van de
heer van der Houven in het orkest "The Dixieland Pipers" voor
de Krijgsmacht ongewenst acht.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst deelt mij
t.a.v. "betrokkene en zijn naaste familie het volgende mede.
"J.G.van der Houven verklaarde zelf in 1951, dat hij ge"organiseerd was in de EVG, vergaderingen van de CPN "bezocht
"en het dag~blad "De Waarheid" las. In 1952 "bleek hij lid te zijn
"van de EVC/Metaal. In het laatste kwartaal van 1955 bedankte
"hij voor dit lidmaatschap. Verder was hij in de jaren 1954
"t/m 1956 lid van het ANJV, afdeling Den Haag; in het laatste"genoemde jaar "bekleedde hij daarin een functie. Na 1956 zijn
"van hem op politiek ge"bied geen feiten meer "bekend geworden".
De vader van betrokkene is sedert 1947 lid van de CPN
en vervulde in de loop der jaren verscheidene functies in de
afdeling Den Haag. Zijn "broer verleende als accordeonist in de
jaren 1953 t/m 1958 medewerking aan M j eenkomst en van communis'tisch georiënteerde organisaties, had in 1955 een werkzaam
- aandeel VERTROUWELIJK

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
(& 208515"

Geadresseerde:

Afd. Kabinet

Nr.

51060

Blad nr.

2

De Heer Mr.W.Koops

VERTROUWELIJK

aandeel in de plaatsing van aandelen voor "De Waarheid", woonde
in dat jaar het Wereldjeugdfestival te Warschau en in 1957 dat
te Moskou "bij. Hij was van 1955 t/m "begin 1958 lid van het ANJV,
maakte als delegatie-lid van die organisatie in 1956 een reis
naar een zuster-vereniging" in Tsjecho-Slowakije.
Van de schoonouders van betrokkene is "bekend, dat zij anticommunistisch zijn.
In 1954 en 1955 werd ij respectievelijk door van der Heem
en de PTT niet in dienst genomen op grond van zijn politieke instelling. Van der Heem was betrokken bij gerubriceerde opdrachten
van de Koninklijke Marine. Bind 1955 kwam hij in dienst bij de
apparatenfabriek Duiker NV te ' s-G-ravenhage, waar hij in 1956
'werd ontslagen. De reden voor dit ontslag is bij de dienst niet
bekend. Duiker NV was in die tijd echter eveneens betrokken bij
de uitvoering van een gerubriceerde opdracht van de Koninklijke
Marine.
Bij de sollicitatie van betrokkene bij de NV Optische Industrie "Oude Delft" te Delft is de politieke instelling niet in het
geding geweest. Op grond van het feit, dat hij niet voldoende ervaring en opleiding had is toen op zijn sollicitatie niet ingegaan.
Ik moge U verzoeken de voorzitter en de leden der vaste
commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst omtrent het
bovenstaande vertrouwelijk in te lichten.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN a.i.,

VERTROUWELIJK

127082M90
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lüceellentie
de Sinister van Itefenmie.

fcefc ik de eer» $*re Exa«llentie hei doesier iü
afechrift te doen toekoaen^ hetwelk de -raste Soffl^ias
4e Binnenlandse Telli|^iei<i«Njbtea«t gerond faseft maar
TOB een tot haar Toorzitte* gericht fee&d.jTea dd*25 april
van de beer €«l*T#i»Jfe«Ef^ft te **-ftpatT<ffiïUMfe*
l» eoKBtliwia laeeft «lokf g»«i«B ds t» 4e*er wike doesp 4»
roort* dat de
aoraon Y5«a
of de haateariag raa
ds beft
d»t d«
rigoureuB te acJiien
In

»%)ilcke3r sullen gijn e» ook
i»,
tot de
t»

of ftre Sacoelleatiefea3*«idg* te
of ea »o 4» in hoereafre desce voor vi^^i^ins l
en of» indien dit Ifta^ste *b®Te*<t&£«tt€ nooht word^a
het resultaat daarwoa .«al sei^ii d&t i» keear v*d,Xettr»B In da
to«lc<SB»t aiet m»«r getroffen «•! woord«n door eaa. Terlsod «as
óp tö traden YOOÏ- WedeTlaadsa militairen*

. A. Yoadeliag)
der Coffliai»»le,

307682 V -

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

A F S C H R I F T .
V E R T R O U W E L I J K .

Afschrift bestemd voor de leden van
de vaste Commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

's~Gravenhages 25 april 1963°
Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken.

O

Hierbij heb ik de eer, Uwe Excellentie afschrift te doen
toekomen van een op heden gedateerd schrijven van de heer
C. J. v.il. Houven, te 's-Gravenhage, gericht tot de Voorzitter
van de vaste Commissie voor de B.V.D.
Ik moge Uwe Excellentie verzoeken, de Commissie omtrent
deze aangelegenheid van bericht en advies te willen dienen.

De Griffier der commissie vnd„,

(w„g.) W. Koops
(Mr„ W. Koops).

Staten-Generaal
Tweede Kamer

Afschrift.
'

Den Haag, 25 april 1965.

Aan .de Voorzitter van de B. V„D„ commissie
van de Tweede Kamer.

C
Weledele Heer,

Ondergetekende, J.C„v„d.Houven, geboren 2 april 1931 en
wonende Wolweversgaarde 197 ^e Den Haag, hoopt dat u van het volgende wilt kennisnemen*
Sinds 1950 is het mij verboden, door het bureau recreatie
van de Dienstwelzijnszorg, om als musicus op te treden voor Nederlandse militairen, zonder dat hierbij redenen werden vermeld. Het
orkest "The Dixiland Pipers'", o.l.v. de heer E. Krans, waarin ik
speel, treedt regelmatig voor militairen op. Door bovengenoemd
verbod heb ik een enorm financieel nadeel.
Bovendien heb ik bij verschillende sollicitaties als instrumentmaker moeilijkheden ondervonden, o „a. bij de Optische industrie "de Oude Delft" en Radio Scheveningen, Nadat ik met goed
gevolg een test had afgelegd en reeds aangenomen was, kreeg ik
bericht, dat zij mij toch niet gebruiken konden, daar bepaalde
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inlichtingen niet gunstig waren. Deze inlichtingen betroffen niet
mijn kwaliteiten als instrumentmaker; deze waren bij de test we_l
gunstig bevonden. Ook kwamen de inlichtingen niet van vorige werkgevers. Op mijn vraag aan de personeelschef van "de Oude Delft"
waar deze inlichtingen vandaan kwamen, kreeg ik als antwoord, dat
hij dit beslist niet kon zeggen; een nadere uitleg kreeg ik niet.
In 1960 verschenen in verscheidene dagbladen artikelen over
dergelijke gevallen, waarin de B. V. D. genoemd werd als instantie,
die dergelijke inlichtingen verschafte. Hieruit heb ik opgemaakt,
dat ook in mijn geval de inlichtingen daarvandaan zouden kunnen
komen.
Hierna ben ik naar het B ? V „ D. -gebouw gegaan, waar ik echter
geen bevredigend antwoord op mijn vragen kon krijgen. Zo ook bij
de Dienst-welzi jnszorg, waar ik niet verder kwam dan de portier.
Dit alles betekent, dat ik nooit voor een rijks- of gemeentebetrekking in aanmerking kom of bij een grote maatschappij of
firma werk zal vinden, dat ik weinig kans heb een betere positie
te krijgen, dat mijn inkomsten onnodig _te laag zijn, dat mijn
vrouw moet blijven werken, dat niet alleen ik, maar ook mijn gezin
gedupeerd is.
Daar ik Nederlander ben, twintig maanden mijn dienstplicht heb
vervuld bij de af d. Mariniers, nooit met de politie in aanraking
ben geweest, niets op mijn geweten heb en niets met politiek te
maken heb, zou ik gaarne een antwoord op de volgende vragen willen
hebben.
1e. Zijn de inlichtingen, die over mij verstrekt worden juist en
waar kan ik mij verdedigen?
2e. Wat moet ik doen om mijn naam te zuiveren?
Momenteel volg ik een cursus aan de avond-H. T. S. , waardoor het
zeer waarschijnlijk is, dat ik in de naaste toekomst naar een
betere betrekking zal solliciteren. Voordat ik daar aan toe ben,
zou ik graag willen, dat mijn naam gezuiverd is en ook het verbod
wat betreft het optreden voor militairen na vijf jaar ongedaan
gemaakt kan worden, zodat ik de toekomst voor mij en mijn gezin
met meer vertrouwen tegemoet kan zien en een eventuele sollicitatie
niet vergezeld gaat met een onprettige en onjuiste voorlichting.
Hopend op een gunstig antwoord, verblijf ik met de meeste
hoogachting,
(w. g.) J. C. v.d.Houven,

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

uw brief van 25-4-1963,

Afd>

Aan de heer Mr„ W, Koops
Commies-griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal (vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof 1a.
Kabinet,
ïïr ,

Onderwerp; Reqiuest v.d.Houven,

' s-Gravenhage, 22 juli 1963.

VERTROUWELIJK
Naar aanleiding van uw verzoek om inlichtingen betreffende het
request van de heer J.C, van der Houven, doe ik U hierbij toekomen
afschrift van mijn brief onder datum en nummer dezes aan mijn

3
-3ambtgenoot van Defensie, De beantwoording daarvan zal mede van belang zijn voor de behandeling van het request. Het komt mij echter
gewenst voor U reeds in dit stadium mede te delen, dat betrokkene
zich in 1960 tot de toenmalige voorzitter van de commissie, de heer
Mr. J. W. Burger, heeft gericht. Mr. Burger werd naar aanleiding
daarvan door Mr. Einthoven omtrent de politieke oriëntatie van betrokkene ingelicht. Niet bekend is evenwel in welke zin Mr, Burger
vervolgens het request van de heer van der Houven heeft beantwoord.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
De Secretaris-Generaal,
(w. g.) A.H. Günther.
VERTROUWELIJK.

O
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Aan de heer Mr, W„ Koops
Commies-griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal (vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof 1a.
Vervolg op brief van 22
Nr. 50474.

juli 1963

Onderwerp; Request J.C.v,d.Houven.

Afd. Kabinet

Nr. 51060

's-Gravenhage, 12 augustus 1963.

VERTROUWELIJK

C

Ten vervolge op mijn schrijven van 22 juli j.l. nr. 50474
betreffende het request van de heer J.C. van der Houven deel ik
U mede, dat mijn ambtgenoot van Defensie optreden van de heer
van der Houven in het orkest "The Dixieland Pipers" voor de
Krijgsmacht ongewenst acht.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst deelt mij
t.a.v. betrokkene en zijn naaste familie het volgende mede.
"J.C. van der Houven verklaarde zelf in 1951 s dat hij ge"organiseerd was in de EVC, vergaderingen van de CPN bezocht en
"het dagblad "De Waarheid" las. In 1952 bleek hij lid te zijn van
"de EVC/Metaal. In het laatste kwartaal van 1955 bedankte hij voor
"dit lidmaatschap. Verder was hij in de jaren 1954 t/m 1956 lid van.
"het ANJV, afdeling Den Haag| in het laatstgenoemde jaar bekleedde
"hij daarin een functie. Na 1956 zijn van hem op politiek gebied
"geen veiten meer bekend geworden".
De vader van betrokkene is sedert 1947 üd v&n de CPN en vervulde in de loop der jaren verscheidene functies in de afdeling
Den Haag. Zijn broer verleende als accordeonist in de jaren 1953
t/m 1958 medewerking aan bijeenkomsten van communistisch georiënr
teerde organisaties, had in 1955 een werkzaam aandeel in de plaatsing
-4-
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C

van aandelen voor "De Waarheid", woonde in dat jaar het Wereldjeugdfestival te Warschau en in 1957 dat te Moskou bij. Hij was
van 1955 t/m begin 1958 lid van het ANJV., naakte als dslegatie-lid
van die organisatie in 1956 een reis naar een zuster-vereniging
in Tsjecho-Slowakije.
Van de schoonouders van betrokkene is bekend, dat zij anticommunistisch zijn,.
In 1954 en 1955 werd hij respectievelijk deer van der Heem
en de PTT niet in dienst genomen op grond van zijn politieke instelling. Van der Heem was "betrokken bij gerubriceerde opdrachten
van de Koninklijke Marine. Eind 1955 kwam hij in dienst bij de
apparatenfabriek Duiker IV te 'e-Gravenhage, waar hij in 1956
werd ontslagen. De reden voor dit ontslag is bij de dienst niet
bekend. Duiker NV was in die tijd echter eveneens betrokken bij
de uitvoering van een gerubriceerde opdracht van de Koninklijke
Marine.
Bij de sollicitatie van betrokkene bij de NV Optische Industrie
"Oude Delft" te Delft is de politieke instelling niet in het
geding geweest. Op grond van het feit, dat hij niet voldoende ervaring en opleiding had is toen op zijn sollicitatie niet ingegaan.
Ik moge U verzoeken de voorzitter en de leden der vaste
commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst omtrent het
bovenstaande vertrouwelijk in te lichten.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN a. i.,
(w.g.) Y. Scholten.

VERTROUWELIJK

C

MINISTER
VAN DEFENSIE

' s - G r a v e n h a g e , 31 d e c e m b e r 1963
nr. 287.707 C o n f .

Hooggeachte Heer Vondeling,

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 14
november 1903, nr. 90.991 bericht ik U als volgt.
In 1958 werd de Heer J.C. v.d. Houven, die deel
uitmaakte van het orkest "The Dixiland Pipers" verboden met
dit orkest in de kazernes voor militairen op te treden. Deze
beslissing was gebaseerd op gegevens van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, als nader omschreven in de brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken aan de Heer Mr. W.Koops d.d.
12 augustus 1963 Afd. Kabinet.nr. 510.60, welk schrijven mij
door U in afschrift werd toegezonden.

C

Aangezien op dat ogenblik geen interdepartementale richtlijnen bestonden, werd in deze een analoge toepassing nagestreefd van de richtlijnen voor dienstverlenend personeel, zoals deze op 11 oktober 1954 door de toenmalige
Staatssecretaris van Oorlog bij diens nota nr. 728 A/54 Conf.
waren vastgelegd en waarvan ik een afschrift bijvoeg.
2.

.
In aanmerking nemende, dat de Heer J.C. v.d.
Houven uit een zeer communistisch georiënteerde familie afkomstig is, zijn vader en broer zeer felle en actieve communisten zijn, hij zelve lid was van het A.N.J.V. en heeft deelgenomen aan het jeugdfestival te Moskou en instemmende met Uw
mening dat ten Departemente van Defensie de aan te leggen normen van "Security" strakker moeten zijn dan bij andere
Departementen het geval is, wil mij deze in 1958 genomen beslissing alleszins gerechtvaardigd voorkomen.

3.

Onmiddellijk daarna richtte de Heer v.d. Houven
zich per rekest tot mijn toenmalige ambtsvoorganger, welk
rekest evenwel door deze persoonlijk - om overigens begrijpelijke redenen - op 2 september 1958 werd afgewezen.
AAN:
de Hoogedelgestrenge Heer
Dr. A. Vondeling,
Voorzitter van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst
van de Tweede Kamer.

- 2 -

MINISTER
VAN DEFENSIE

Sindsdien hebben de omstandigheden zich ten
gunste van de Heer van der Houven gewijzigd.
In de, eerder genoemde brief van de Minister van Binnenlandse
Zaken dd 12 augustus 1963 lees ik dat omtrent hem na 1956 op
politiek gebied geen feiten meer zijn bekend geworden en
voorts dat van de schoonouders van betrokkene bekend is dat
zij anti-communistisch zijn.

O

Op grond hiervan ben ik bereid te onderzoeken
of en zo ja in hoeverre in deze het beginsel van verjaring toepasselijk is. Ik gaf dan ook de Chef van de Generale Staf opdracht in overleg met de Binnenlandse Veiligheidsdienst na te
gaan of de beperkende bepalingen ten aanzien van de Heer van
der Houven kunnen worden ingetrokken.
Indien het door deze autoriteit uit te brengen
advies positief zou luiden, zal het resultaat hiervan zijn dat
betrokkene - zolang hem geen politieke activiteiten kunnen
worden ten laste gelegd - op grond van zijn gedragingen voor
1956 geen verbod meer zal worden opgelegd om als musicus voor
de Nederlandse militairen op te treden.
Met gevoelens van hoogachting

C

de Jong

MINISTERIE VAN OORLOG
Kabinet van de Minister van
Oorlog en van Marine

CONFIDENTIEEL

/

's-Gravenhage, 11 October 1954

Nr 728A/54 Conf.
Onderwerp; Toegangsbewijzen voor
personeel van aannemers werkzaam
voor het Ministerie van Oorlog.
ROTA bestemd voor:
de Directeur Gebouwen, Werken en
Terreinen
de Chef van de Generale Staf(G2B)
de Chef van de Luchtmachtstaf
(HID)

(50x)
(50x)
(50x)

1. De uitreiking c.q. inneming van toegangsbewijzen tot werken aan per^oneel van aannemers, werkzaam voor het Ministerie van Oorlog, geschiedt
-JLÜ overeenstemming met het gestelde in de Ministeriële Beschikking van
H November 1951 Generale Staf Sectie G 2 nr E 295 (LO 1951 nr 258 L-LM).
2. De Genie-autoriteiten bedingen van de contractant of toekomstige
contractant onverwijlde overlegging van de personalia van hen, voor wie
een toegangsbewijs wordt aangevraagd zo mogelijk op zodanige tijdstip,
dat een antecedenten-onderzoek kan plaats vinden vóór de tewerkstelling.
3. De Genie-autoriteien zenden de gegevens van te werk te stellen personeel onmiddellijk na ontvangst aan de betrokken veiligheidsinstantie
K.L. of K.Lu. Zij geven tevens plaats, aard en classificatie van het
werk op, als vastgesteld door Chef Generale Staf resp. Chef Luchtmachtstaf.
4. De veiligheidsdiensten berichten onmiddellijk na door haar verricht
antecedenten-onderzoek aan de Genie-autoriteit aan wie een toegangsbewijs
kan worden verstrekt. Zij geven daarbij acht op het al of niet geheime
karakter van het werk.
5. In uitzonderingsgevallen kunnen voor geclassficeerde objecten door
de betrokken veiligheidsinstanties tijdelijke toegangsbewijzen worden
fgegeven.
'6. Op voordracht van C. G.S. (G2B), resp. C.L.S. (H.I.D.) zal de Staatssecretaris van Oorlog beslissen, of een voorlopig of definitief toegangsbewijs moet worden ingenomen en/of aan bepaalde personen de toegang *" ''" *<•
tot alle dan wel geheime militaire objecten moet worden ontzegd. *)
7. Omtrent het bovenstaande is rechtstreeks correspondentie toegestaan
tussen de E.a.I's en S2-TCn, tussen S2-TCn en G2B (HKGS) resp. Genieautoriteiten en de veiligheidsofficieren der onderdelen K.Lu en HID
Luchtmachtstaf, tussen veiligheidsofficieren en HID Luchtmachtstaf, alsmede tussen G2B-HZGS resp. HID Luchtmachtstaf en mij.

C
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- 28. Deze regeling vervangt die, neergelegd in de brief van de Minister
van Oorlog van 26 Juli 1951, Conf La A 179.

DE STAATSSECRETARIS VAN OORLOG,
w.g.
F. J. Kranenburg

C
) Noot: Bij afzonderlijke correspondentie werd de beslissingsbevoegdheid per 1 januari 1961 in handen gelegd van de Chef van de
Generale Staf resp. de Chef van de Luchtmachtstaf, die gemachtigd zijn deze bevoegdheid te delegeren aan de hoofden
van de respectieve betrokken Secties (G2, L2).

C

STATEN-GENERAAL
T¥EEDE_ KAMER

MINISTERIE VAN OORLOG
Kabinet van de Minister van
Oorlog en van Marine .
===== = *==================-

Afschrift bestemd voor de leden
van de vaste Commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Bijlage bij brief Hr, Vondeling
31-12-63 nr, 287-70? Conf,
.CONFIDENTIEEL

Mr 728A/54 Conf,
•s-Gravenhage, 11 October 195'+.
Onderwerp;Toegangsbewijzen voor
personeel van aannemers werkzaam
voor het Ministerie van Oorlog,
-.T^m. bestemd
•,
. j voor:
NOTA

s~^

O

de Directeur Gebouwen, ¥erken en
Terreinen
(50x)
de Chef van de Generale Staf (G2B) ( 50x)
de Chef van de Luchtmacht s taf

(HID) (50x)
1 » De uitreiking c^q. inneming vantoegangsbewijzen tot werken
aan personeel van aannemers, werkzaam voor het Ministerie van
Oorlog, geschiedt in overeenstemming met het gestelde in de
Ministeriële Beschikking van 14 November 1951 Generale Staf
Sectie G 2 nr E 295 (LO 1951 nf 258 L-LM)i
2. De Genie-autoriteiten bedingen van de contractant O f toekomstige contractant onverwijlde overlegging van de personalia
van hen, voor wie een toegangsbewijs wordt aangevraagd zo
mogelijk op zodanige tijdstip, dat een antecedenten-onderzoek
kan plaats vinden vóór de tewerkstelling.
3. De Genie-autoriteiten zenden de gegevens van te werk te stellen personeel onmiddellijk na ontvangst aan de betrokken veiligheidsinstantie K.L. of K.Lu. Zij geven tevens plaats, aard en
classificatie van het werk op, als vastgesteld door Chef Generale
Staf resp. Luchtmachtstaf.

("i

4. De veiligheidsdiensten berichten onmiddellijk na door haar
verricht antecedentenonderzoek aan de Genie-autoriteit aan wie
een toegangsbewijs kan worden verstrekt. Zij geven daarbij acht
op het al of niet geheime karakter van het werk.
5. In uitzonderingsgevallen kunnen voor geclassificeerde objecten
door de betrokken veiligheidsinstanties tijdelijke toegangsbewijzen worden afgegeven.
6. Op voordracht van C.G,S. (G2B), resp. C,L.S. (H.I.D.) zal de
Staatssecretaris van Oorlog beslissen, of een voorlopig of
definitief toegangsbewijs moet worden ingenomen en/of aan bepaalde personen de toegang tot alle dan wel geheime militaire
objecten moet worden ontzegd.x)
Xj Noot: Bij afzonderlijke correspondentie werd de beslissingsbevoegdheid per 1 januari 1961 in handen gelegd van
de Chef van de Generale Staf resp. de Chef van de Luchtmachtstaf, die gemachtigd zijn deze bevoegdheid te delegeren aan de hoofden van de respectieve betrokken Sec~
ties (G2, L2).
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-27. Omtrent het bovenstaande is rechtstreeks correspondentie
toegestaan tussen de E.a,I's en "s-TCn, tussen S2-TCn en
G2B (jKGS) respl Genie-autoriteiten en de veiligheidsofficieren der onderdelen K„Lu en HID Luchtmachtstaf, tussen veiligheidsotfficieren en HID Luchtmacht staf, alsmede tussen
G2B-HKGS resp. HID Lucht machtstaf en mij.
8. Deze regeling vervangt die, neergelegd in de brief van
de Minister van Oorlog van 26 Juli 1951, Conf La A 179.
DE STAATSSECRETARIS VAN OORLOG,
w.g.
F o J. Kranenburg e
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
bureau Minister
Men wordt verzocht bij het antwoord datum en
nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden

AAN

Hoogedelgestrenge Heer
Dr. A. Vondeling
p/a Tweede Kamer Staten Generaal
Binnenhof 1A
's-Gravenhage.
uw kenmerk:

uw brief van:

ons nurrimer:
287.707 B
's-Gravenhage,

onderwerp:

23 jan. 1964

uitsluiting J.C, v.d. Houven.

Hooggeachte Heer Vondeling,
In vervolg op het schrijven van de Minister van Defensie van 31 december
j.l. nr. 287.707 Conf. "bericht ik U dat uit het ingestelde onderzoek naar
de politieke betrouwbaarheid van de Heer J.C, van der Houven is gebleken,
dat op hem het verjaringsstelsel kan worden toegepast.
Betrokkene zal niet langer worden uitgesloten van optreden als musicus
voor de Nederlandse militairen.
Met gevoelens van hoogachting,

J.H, ¥ieffering
WWD. SECRETARIS-GENERAAL,

8
S
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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.
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VAN

DEFENSIE

bureau van de Minister

Aan
Hoogedelgestrenge Heer
Dr.A.Vondeling,
p/a Tweede kamer Staten-Generaal
Binnenhof 1A

O

' 3-G-ravenhage...
ons nummer: 287„707 B
' s-Gravenhage, 23 jan. 1964..
onderwerp: uitsluiting J.C.v.d.Hquven.

Hooggeachte Heer Vondeling,,

C

In vervolg op het schrijven
31 december j.l. nr.287.707
onderzoek naar de politieke
Houven is gebleken, dat op
toegepast.

van de Minister van Defensie van
Conf.bericht ik U dat uit het ingestelde
betrouwbaarheid van de Heer J.C.van der
kern het verjaringsstelsel kan worden

Betrokkene zal niet langer worden uitgesloten van optreden als
musicus voor de Nederlandse militairen.
Met gevoelens van hoogachting,
w.g.J.H.Wieffering
WND.SECRETARIS-GENERAAL

's-0ravenhagef 18 februari 1964
Binnenhof IA.

Aan de Heer J.C.van der Houven,
Wolweversgaarde 197»

'B-ÖRAVSSHAGE.

Zeer geachte Heer van der Houven,
Hierbij heb ik de eer, ïï in antwoord op tïw schrijven van
25 april 1963 mede te delen» .dat de Minister van Defensie
aan de vaste Commissie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
voor de B.T.B. heeft bericht, dat ïï niet langer uitgesloten
zult worden van optreden als musicus voor de Nederlandse
militairen.

Hoogachtend,

(Dr A. Vondeling)
Voorzitter der Commissie^

's-Gravenhage, 18 februari 1964
Binnenhof IA.

VERTROUWELIJK.
Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken.

Hierbij heb ik de eer, Uwe Excellentie mede te delen,
dat de Voorzitter yan de vaste Commissie voor de B.V.D. aan
de heer J.G. van der Houven - waaromtrent de Commissie vanwege
Uw Ministerie werd ingelicht bij brieven afd. Kabinet, no's
50474 en 51060 d.d. resp. 22 juli en 12 augustus 1963 heden schriftelijk heeft bericht, dat de Minister van Defensie
hem had laten weten, dat de heer van der Houven niet langer
uitgesloten zal worden van optreden als musicus voor de
Nederlandse militairen.

C

Aangezien het voor Uwe Excellentie van belang kan zijn
te vernemen hoe de Commissie dit resultaat met deze aanvankelijk harerzijds bij Uwe Excellentie aanhangig gemaakte aangelegenheid tenslotte bereikte, zij in dit geval nog medegedeeld,
dat de Commissie zich bij schrijven d.d. 14 november 1963
tot de Minister van Defensie wendde.
Dat schrijven luidde als volgt:
"Hierbij heb ik de eer, Uwe Excellentie het dossier in af"schrift te doen toekomen, hetwelk de vaste Commissie voor de
"Binnenlandse Veiligheidsdienst gevormd heeft naar aanleiding
"van een tot haar Voorzitter gericht schrijven d.d. 25 april
"1963 van de heer C.J. v.d. Houven te 's-G-ra.venh.age.
"De commissie heeft zich, gezien de te dezer zake door de Mi"nister van Binnenlandse Zaken verstrekte inlichtingen, besef"fende voorts dat de ten Departemente van Defensie aan te leg"gen normen van "secutrity" strakker zullen zijn en ook moeten
"zijn dan bij andere Departementen het geval is, toch wel afge"vraagd of de hantering van bedoelde departementale richtlij"men in het geval van de heer v.d. Houven niet tot de conclu"sie aanleiding geeft dat de richtlijnen van Defensie wellicht
"te rigoureus te achten zijn.
"De commissie zou daarom gaarne vernemen hoe bedoelde algemene
"richtlijnen luiden, of Uwe Excellentie bereid is te onderzoe"ken of en zo ja in hoeverre deze voor wijziging in aanmerking
"komen en of, indien dit laatste bevestigend mocht worden tee"antwoord, het resultaat daarvan zal zijn dat de heer v.d.
"Houven in de toekomst niet meer getroffen zal worden door

een

307682 V -

_ 2—

"een verbod om als musicus op te treden voor Nederlandse mili"tairen."
De hierop door de Minister van Defensie bij zijn "brieven
d.d. 31 december 1963 en 23 januari 1964 gegeven antwoorden
gaan in afschrift hierbij.
De griffier der Commissie voornoemd]

(Mr ¥. Koops)
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