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drs.W.K.N.Schmelzer,
Balsemienlaan 154»
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Den Haag],, l mei 1964.

Ver t roüwel ijk.
De HoogEd.Gestr.Heer Dr. Ir. A. Vondeling,
Harlingersingel 13»
Leeuwarden»
Voorzitter van de B. V. D. -Oommissie.

Amice,
Mijn Fractiegenoot, de heer B,J.van Buel,
heeft mij een brief ter hand gesteld van de heer
P.M.J.Hendriks te Wanrooij.
Deze brief handelt over ir»G.J.M.van Kempen, die zich kritisch uit over de wijze waarop naar
zijn mening de B.V,D. hem tegemoet treedt.
Ik sluit de brief van de heer van Buel en
die van de heer Hendriks hierbij.
Wellicht vindt U aanleiding deze brief aan
Minister Toxopeus door te zenden.
Met vriendelijke groet

C

drs.W.K.N.Schmelzer,
voorzitter K.V.P.ïweede Kamerfraktie.
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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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VERTROUWELIJK

De HoogEd.Gestr.Heer Dr.Ir.A,Vondeling,
Harlingersingel 13,
Leeuwarden.
(^J

Voorzitter van de B. V. D.-Commissie.
Amice,
Mijn Fraktiegenoot, de heer B.J.van Buel, heeft mij een
brief ter hand gesteld van de heer P.M.J.Hendriks te Wanrooij.
Deze brief handelt over ir.G.J.M.van Kempen, die zich
kritisch uit over de wijze waarop naar zijn mening de B.V.D.
hem tegemoet treedt.
Ik sluit de brief van de heer van Buel en die van de heer
Hendriks hierbij.
Wellicht vindt U aanleiding deze brief aan Minister* Toxopeus
door te zenden.
Met vriendelijke groeten,
w.g.W.K.N.Schmelzer,

C^

drs. W.K.N.Schmelzer,
voorzitter K.V.P.Tweede Kamerfraktie.

—2—

Afschrift

B.J.van Buel,
Hoogheuvelstraat 12, Oss

Oss, 28 april 1964,

De Hoogedelgestrenge Heer,
Drs» W.K.N,Schmelzerf

Geachte Fractievoorzitter,

O

De Heer P.M,J.Hendriks te Wanr'ooij, lid van Provinciale Staten
van Noord Brabant,Vertelde mij dat een goede kennis van hem - ir.G»J.M,
van Kempen - hinderlijk wordt "achtervolgd" door dé B.V.D* Ik ontving
nu van hem deze klacht op schrift.
Ik zend U hierbij zijn brief met het verzoek aan U, deze kwestie te
bespreken in de Commissie voor de ïh?.D. en eventueel de Minister om
nadere verklaring te vragen. Ik ken de heer P.Mi J.Hendriks als een
degelijk, betrouwbaar en serieus persoon en doe daarom dit Verzoek
aan U.
Bij voorbaat dank ik U zeer voor de te nemen moeite.
Hoogachtend,
w.g.B,J.van Buel,
Bijlage?
brief van P.M.J.Hendriks,
d.d.27-4-64.
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. -jAfschrift

P,M.J.Hendriks
Wanroy „

Wanroy, 27 April 1964

Amice,

O

Het tegenwoordige adres van ir.G.JoM„van Kempen, wetenschappelijk medewerker van de Stichting C.L.O.Controle(de Schothorst)
Hoogland bij Amersfoort is Stoutenberg, Horsterweg 20.
Tot voor een paar weken had hij een kamer bij de familie
Bouwhuis, Noorderwierweg Amersfoort.
Van Kempen is een boerenzoon uit Vierlingsbeek, landbouwkundig ingenieur en begint het onderdehand, zoals ik U al vertelde,
wat griezelig te vinden, zoals de B.V.D. al zijn bekenden over
hem ondervraagt, zodat ieder met wie hij te maken heeft, hem
vreemd aankijkt tot zijn pastoor toe. Hij wordt geregeld bespioneerd en de B.V,D, beklaagt zich soms als ze hem in zijn kleine
wagentje in het verkeer kwijtraken. Wat die jongens zoeken weet
van Kempen ook niet, maar ze zijn in ieder geval op een verkeerd
spoor. Voor van Kempens betrouwbaarheid kan ik ten volle instaan.
Ik hoop dat Uw tussenkomst de B.V.D. iets verstandiger zal
maken.
Met vriendelijke groeten,
w.g„P.Hendriks.

1s-Graveahage,

19 nei 1964,

Aan Zijne Excellentie
de Xiaiater van Binnenlandse 2ak<

Hierbij heli ik de eer* 9ve Excellentie afschriften * in
tweevoud - te doen toekomen van ean schrijven van de heer
Schaelcer aan d* heer Tonde!ing» alenede van da,bij dat
schrijven gevoegde brieven van de heren Ten Buel en P.Hendriks.
De vaste Coxaiesie voor de 2.T»9. zal ontrent hetgeen in
deme brieven te eerde ie gebracht gaarne door Uwe Excellentie
«orden ingelieht.

(

9e griffier van de vaste Coanissie
voor de B.T.B.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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Aan de heer Mr.W.Koops
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de B.V.D.)
Binnenhof 1a
Den Haag.
l

Bijlagen:

Uw brief van:

C

Onderwerp'

.

request ir.G.J.M.van Kempen.

Directie
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53975
1964.

VERTROUWELIJK
Naar aanleiding van de mij in afschrift toegezonden brieven betreffende de heer ir.G.J.M.van Kempen,
deel ik u mede, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst
bij de daarin geuite klacht op generlei wijze betrokken is.
Hoewel de achtergrond van de klacht mij na onderzoek wel duidelijk is geworden, geef ik er de voorkeur
aan hiervan mededeling te doen tijdens de eerstvolgende
bespreking met de Commissie, waarbij dan tevens de vraag
aan de orde kan komen of en -zo ja- op welke wijze voorkomen zou kunnen worden, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst telkenmale als zondebok wordt beschouwd.

c

Overeenkomstig de door
Minister Toxopeus geparafeerde minuut,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

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.
fö 309592*

