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Mr* J»A.W. BÜHGSR

Wassenaar, 28 Februari 1961
Van Oldenbarneveldtweg 18

Be Heer Mr» J.S. Sinninghe Barnaté,
Stadhoudersplantsoen 25,
ts»G r a. y e n h a g e»

Zeer Geachte He ar Sinninghe Bamsté,
Ik sluit hierbij

een schrijven in van Mejuffrouw C. van der Linden
aan myn fractiegenoot en Gedeputeerde van Utrecht,
de heer Verhoef. Be inhoud van bedoeld schrijven spreekt
voor zich zelf 5 het schrijven zelf ontvang ik gaarne retour.

Be heer Verhoef heeft
zich tot mij gewend ala voorzitter van de B.V.2),-commissie.
Ik heb de heer Verhoef als mijn mening te kennen gegeven dat
ofwel de mededelingen van Me j. van der Linden onjuist zijn
ofwel de B.V.B, met deze aangelegenheid niet te maken heeft,

Wellicht kunt U mij
nader inlichten.

Hoogachtend,
uw dw.
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Zeer geachte Heer Burger,

In antwoord op Uw brief van 28 febr. fi-
deel ik U mede, dat Mejuffrouw. C. van der Linden,
geb. 3>0 mei 1937» bij mijn Dienst onbekend is. Wel
komt voor haar vader, de Heer C.W. van der Linden,
geb. 4- januari 1908, die op hetzelfde adres als be-
trokkene te Utrecht woonachtig is. Yan hem is bekend,
dat hij enige jaren lid is geweest van de Communisti-
sche Partij Nederland. De laatste melding hieromtrent
bereikte mijn Dienst in 1957»

Gezien het feit, dat Mejuffrouw van der
Linden regelmatig militaire objecten moest, betreden,
lijkt het mij waarschijnlijk, dat de betrokken mili-
taire inlichtingendienst zich rechtstreeks tot de
plaatselijke politie heeft gewend met het verzoek
over haar politieke antecedenten te worden ingelicht.
Deze activiteit, die overeenkomt met de daarvoor gel-
dende regelingen, heeft er waarschijnlijk toe geleid
dat bij die gelegenheid ook de politieke antecedenten
van vader van der Linden ter sprake zijn gekomen.
Het is mij niet bekend op welke gronden Mejuffrouw
van der Linden de toegang tot de militaire objecten
zou zijn ontzegd. De beslissing hieromtrent staat ter
uitsluitende beoordeling van de betrokken militaire
autoriteiten. De brief van Mejuffrouw van der Linden
doe ik U hierbij wederom toekomen.

Met beleefde groeten en de meeste hoogach-
ting,

Aan
de Heer Mr. J.A.W. Burger,
v, Oldenbarneveldtweg 18,
WASSENAAR,-

Mr. J.S. Sinninghe Damsté.
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