. (\,

C.K.A.van Nieuwenburg
Tbmatenstraat 82
Ben Haag.
Telefoon 630287

Den Haag, 7 met 1966.

Den WelEd.Zeergel.Heer Drs.¥.K.N.Schmelzer
Balsemienlaan 154
Den Haag.
Zeer Geachte Heer,

C

Bij de onlang» gehouden kamerdebatten n. a. v. de
motie-Schep* betreffende de Binnenlandse Veiligheidsdienst hebt U,' volgens een
krantenverslag verklaard, dat de vaste Commissie betreffende de B. V. D. elke klacht
serieus onderzoekt.
Het is daarom dat ik mij langs deze weg tot U wend
met het verzoek, mij zo spoedig mogelijk een persoonlijk onderhoud te willen toestaan, daar ik tengevolge van een langdurige aktie van genoemde dienst in ernstige
moeilijkheden geraakt ben.
Het ±f ^ na> duidelijk geworden dat mijn gangen
gedurende ruim l jaar worden nagegaan door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Op
zichzelf is dit niet zo ernstig, daar ik niets te verbergen heb. Maar aangezien ik
buitendienst-ambtenaar ben van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk ¥erk en ik ook (en:voo>ral j) op mijn dienstreizen word geschaduwd, is een
onhoudbare -Rijnaatie geschapen, welke m. i. onherroepelijk $ot ontslag zal moeten leiden. Het departement is sedert eind oktober 1965 op de hoogte en bij het onderzoek
ingeschakeld. Enkele chefs en/of collega's zijn verhoord en mijn diensttas ''doorzocht. Erger is evenwel nog, dat de kantoren in den lande, waar ik als controleur
wordt heengezonden, eveneens worden ingelicht, hetgeen ook voor het departement,
zeer pijnlijk is. Ik verwacht dan ook, niet lang me®r gehandhaafd te kunnen worden,
terwijl het U duidelijk zal zijn, dat ik onder deze omstandigheden geen enkele andere werkkring zal kunnen vinden.
Ik voeg hier nog aan toe, dat ik overtuigd roomskatholiek ben, derhalve geen communist en evenmin sympathieën in deze richting heb.
Ik bezocht nimmer vergaderingen of politieke bijeenkomsten van deze aard en heb
geen vrienden, die als links bekend staan. Ook neb ik nimmer propagande-lectuur
rf iets van dien aard gekocht. Wel heb ik het vermoeden, dat de aankoop van een
gramof ooziplaat bij Vroom en Dreesman, Den Haag, waarop liederen van de russische
revolutie ten gehore worden gebracht door koren van Radio Moskou en het Rode Leger,
(bij welke aankoojp; mijn naam en adres werden genoteerd, hetgeen niet gebruikelijk
is) de eerste aanleiding tot dit onderzoek is.
'
•
• Ik voeg aan deze brief nog een bijlage toe, waarop mijn personalia staan vermeld en verzoek U nogmaals dringend om een persoonlijk
onderhoud, waarop ik U een nadere toelichting vaneen en ander hoop te mogen geven.
U bij voorbaat hartelijk dankend voor Uw welwillendheid,
verblijf ik met de meeste hoogachting,

(C.v.Ni euwenburg)

bijlage:
l lijst.met persoonlijke gegevens

PERSONALIA
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NAAM:

Van. Nieuwenburg

VOORNAMEN:

Carolus, Marinus, Aloysius

HUIDIG ADRES:

Tomatenstraat 82, Den Haag.

GEBOORTEDATUM:

22-10-21

GEBOORTEPLAATS:

Den Haag

BURGERLIJKE STAAT:

ongehuwd

ÜROEP:

Administratief ambtenaar (finantieaü. Controleur buitendienst)
bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, Bezui'denhout 15, Den Haag.

RANG:

Adjunct-Commies A

IN VASTE DIENST:

sedert 1-1-53.

AMBTSJUBILEA:

Op 30-8-65 25 jaar in rijksdienst.

Telefoon 680287.

Korte Levensschets

ïït de Lagere School bezocht ik een ULO-schoo>l te Den Haag, waarna ik tot 15-2-40
al» kantoorbediende op een tweetal particuliere kantouen werkzaam was.
Op deze datum trad ik in dienst van het Bedrijfschap voor Zuivel, Laan v. Meerdervocxrt 84 Den Haag tot 16 oktober 1946. Ik heb derhalve de gehele oorlog in Den
Haag doorgebracht en nimmer in het buitenland verbleven.
Van 16-10-46 tot 1-5-47 gewerkt bij de Eerste Rooms Katholieke Levensverzekering
Mij, Bezuidenhout 54 Den Haag, waarna ik per laatstgenoemde datum in dienst trad
bij het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting te Den Haag.
Van deze werkkring ging ik op 1-1-53 over naar het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

f

M B M O R A W D A Ü M

.

-'

ter attentie'van den WelEd.Zeergel.He&r Drs.W.K.N.Schmelzer, Voorzitéer van de
Vaste Commissie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de B.V.D.
inzake een onderzoek door de B.V.D. naar de gedragingen van C.M.A.van Nieuwenburg,
administratief ambtenaar bij het Min.v.Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
te 's-Gravenhage.
1. Ondergetekende kocht in februari 1965 aan de disco-bar van hè* warenhuis Vroom &
Draesman te Den Haag een langspeelplaat, getiteld: "Chants de la Revolution Russ.e"
waarop communistische strijdliederen ten gehore werden gebracht door een koor van
het Rode Leger en van Radio Moskou.

Bij deze aankoop werd ik verplicht mijn naam en adres op te geven.
2. Aan de gedragingen van mijn hospita bemerkte ik plm.6 weken later, dat er navraag
naar mij was gedaan. Ik besteedde hieraan verder gean aandacht.
3. begin november 1965 bemerkte ik dat ik op straat geschaduwd werd. Dit gebeurde het
eerst in de stad Arnhem. Via een tussenpersoon werd geïnformeerd bij de Arnhemse
gemeente-politie. Deze bleek niet bij de aktie betrokken. De arnhemse politie belde
de haagse gemeente-politie, die evenmin bij de aktie betrokken bleek. Ik begreep
met de B.V.D. te doen te hebben.
f-Bij deze gelegenheid bleek ook, dat er klachten van 2 pensionhouders en vermoedelijk
v^
l cafetaria-houder bij de arnhemse politie waren ingediend naar aanleiding van het
te "demonstratieve" optreden van de B.V.D.ers tegen mij.
4. Eind december 1965 werden chefs en personeel van het "bijkantoor" van het Ministerie
te Arnhem omtrent mij door de B.V.D. ondervraagd. Hier werd in de middag-pauze mijn
diensttas onderzocht.
5. Op de Nieuwjaarsreceptie van het Ministerie,.waarop zoals gewoonlijk Minister Vrolij!
een nieuwjaarsrede hield voor he-fc personeel, bemerkte ik 2 heren die kennelijk niet
tot het departementale personeel behoorden. Zij bleven op opvallende wijze in mijn
taaaurt en letten scherpr.op mij.
6. Kort na Nieuwjaar 1966 werden enkele mijner chefs te Den Haag ondervraagd.
Het departement overwoog mij hierna op staande voet te ontslaan. Men vreesde echter
dat ik tegen de "psychische schok" niet bestand zou zijn.
7. Aan mijn directe chef in Den Haag zou opgedragen zijn, scherp op mij te letten of
er iets "verdachts" viel op te merken.
8. Al mijn verteringen en aankopen worden nauwkeurig gecontroleerd, ook in de buurt
waar ifc mijn huishoudelijke inkopen doe.
9. Voorts zijni inlichtingen omtrent mij ingewonnen bij mijn tandarts, biechtvader,
schaakclub en persoonlijke relaties.
10. De B.V.D. zou aan het departement aanvakfeèlijk hebben laten weten, dat mijn gedrag
"verdacht" was. Toen het departement om nadere uitleg vroeg, verklaarde de B.V.D.
dat ik teveel geld uitgaf en toen het departement ook dit niet bleek te geloven,
werd tenslotte gezegd, dat het meest verdachte was, dat ik de B.V.D.ambtenaren herkende .
11.. Q> Vrijdag 25 februari werd ik ambtshalve gezonden naar de Gem. Soc. Diensten van
Breda en Eindhoven. Door de B.V.D. werd diezelfde dag nog contact opgenomen met deze
diensten om te informeren of de ambtenaren van deze dienst, met wie ik gesproken
hadj wel "betrouwbaar" waren.
12. Al maanden wordt mijn woning in de Tomatenstraat 82 geobserveerd, vermoedelijk vanuit het bovenhuis boven de Vishandel Pronk, Tomatenstraat hoek Frambozenstraat.
Ook tijdens kerkbezoek in diverse r.k.kerken werd ik door B.V.D.ers gadegeslagen.
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Den Haag, 12 mei 1966.

van personen, die door

ADRESLIJST
B.V.D. zijn ondervraagd omtrent mijn gedragingen.

mijn hospita
Mevr. M.v.Gils-Peynenburg
Tomatenstraat 82
Den Haag.
Telefoon 68 0287.

C

Kantoor Bijz. Regelingen van
het Min.v.G.R.M.
Bof d C. Draak
Janebinnensingel 20
Arnhem.
Telefoon 08300- 24644

Bureau van Politie(Mr. Hopman)
Bovenbeekstraat 11
Arnhem.
Telefoon 08300 - 22222

Pensionhouder A. de Lugt
Bouriciusstraat 8
Arnhem.
Telefoon 08300 - 21254

Cafetaria Wouterse
Bedrijfsleider Hr. Suk
Grote Oord 6
Arnhem.
Telefoon 08300 - 22801

Gem. Dienst van Soc.Zaken te Breda
Houtmarkt 11
Breda.
Telefoon 01600 - 22091
(Hr. Ham)

Gem.Dienst van Soc.Zaken te Eindhoven
St. Catharinastraat 13
Eindhoven.
Telefoon 04900 - 61061
(Hr. Louwers)

Biechtvader:
Pater J. Teunissen
Pastorie Da Costastraat 44
Den Haag.
Telefoon 392282

C

Het departement van Cultuur, Recreatie
Maatschappelijk Werk.
Hoofd Afd. Personeel B. Talstra
Bezuidenhout 15
Den Haag.
Telefoon 814211 toestel 220

Mijn directe chef op het Departement:
Hr. Starreveld
Bezuidenhout 15
Den Haag.
Telefoon 814211 - toestel 244.

Schaakvereniging "Moerwijk"
Wedstrijdleider L. Baviu»
Gloriantstraat 17
Den Haag.
Telefoon (overdag) 01740 - 5841

Dan Ba**,

1j|««i

Yaa Dra.V.K.lf.SckixalBar aa» d» lada* TUK da
Ka»ar«»««i*aia Y«4»r d* B.V,D»

lm «ija haadaalgkaid vaa vaersittar vaa oasa
BTI>»eo««iaaia waant «ij aam kriaf 44, 7 *«i 1°^^
toasa>«nda» da0r da kaar C«H«A*van Xiauwanborct
Boitandlanataaifctamaax' va» kat Vi»iat4Mria van Gwltuwr,
ftaeraatia a» iteatackappalijk «ark. Afaakrift v»a daxa
P» t«l«f»ml«ob HT»rl«s a*b Ik d» a««r If .
«»«mt. Hij

dat lic

luit «»»pr«lt vafiMild ut vr k* t
fi» b*«r iraa V.* %•««« »•* «p *• ****** dat
ai *% »11»« ttit k*t •••erandoM l«tt*rli jk v»or «ijn
va» y*r«e**& (»!• bl^*T»»cd« *dr«>*ll^»t dl»
«wr IMIii i» o»»tae* wajram grnw**** mm
4* d*«r 4* »» MMMT lilj »*i

B»

B» iMmr -«WK »*4«r3r4« 4» lw«» (1 «f

«ij» «imiatarla) va« «l* bij *t*rka
«i 4 P»r 1 4«»i a»a. *««
t« »••••«« «i J fe**ft kat
k*rt
i»« «ml w«r4*» ogpriNMt»j§aii *» dat
klj MI «*» arajatmaal -yyljtesiaa» 4aa3r»it ala «i»
«aar a»t«arakaaba»r «al w«rda« baaekovnrd.
I» d* faaiili* -va» 4* kaar va» X.koat x*&w«iakta
voor. Hij »»lf lijd* aa» sumraatkamia a» ia
(amr w»a« ViattaaiB warkt M J «aar xijn
15f J&aar vear kat dayartaaant t»t volla
tavradankaid vaa a i J» «kaf a.
«at dapart««a»t »*»dt kaa au bij roorkaax »iat
«aar daor k»t »akala laad «aar r»ar«aaaliJJc naar aa»
kaatoer (Amka«) aalat kat da ]Mrt amant kat pi Juf ijk
a«kt l aak vaar Kieiuialf) dat va» V* avaral gaaekadvird
wardt, «aar
Da kaar vam V. faat «r rolladi* vaa akkoord
dat da aan «ij avarka»digda stokkan tar kaaiii* van
«11» ladaa dar VTB-eaaadLaaia wordaa «abravht a» kij
kaaft ffaam a»kal fcaswaar taca» ea»taet aBBaralJda
•at. KiJ& MiAiatar 9t ataataaa«ratari« a»/of «at «ija
aabtalijka cbaf».

F.
Ba ka*r T*ft H* i* lid van d» Katholieke Bond
van <W«ttAH|IWta«n«MMNIi»Mk«Hat vaa op adv i «s van da
haar Alf«rialt» diatrietfl&«attrard«r -ras d* K.A.B.O.
dat hij zich tot oaz« comtisaie h**ft gavend.
Zou da haar van H. wordaa oatalagaB dan. cal hl J
aan procadtsra voor ha t AmbtaraKraficvrvcht aaahang
sakan. Ik hab ha» i»ad««edaald dat da eoaoaiasi*
ondarsoak aal inatallaa gahaal loa van d*
«rat vaa H.al et iiiat «ml d«aa aa «am
ontala^<
Zoadar T?w ta^anbarieht a%«« ik aan
dat 0 zich «r waa kuat varaniffas dat ik Mij»
voorafeaaad aam kat baraad in onza coaMiaaia* ovar
d*«a aaB«alaff«&ii*id, »a avaa-lag nat Am «iaiatar v«a
Binnanlandsa Zak*n, tot *»*»*««*cr*taris «gaa wand.
Ik «al daAr traehtaa nadar« inliehtincaa t a kx*ij£*n
«B ik «al» zo nodig» in ovarwegiafc ^avan «f nat
aan voorgvaawta ontalag niet zou kwraan irordan gavacht
tot ORK« cowniaaie haar ondarxoak sal habtoan volt»A4d>

dooralag
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t «r attaatla van d» V«l£dal2aargalaarde Haar Dr*. V. K. N.
Sehmalstar» vooraittar va» d* Vaat* Conmiaaia uit d* Twaada
Kw&ar d*r St».t«n-O«iï«ra»l batraffaada1 d* B.V.D.in*aka «MI
ond«r*o*k door «l* 8,V.D*aaar da g*&mgiit&»ti van C .M. A* van
Hi*titr«fi^«v«*»tSttltil:»tv«ti*f «mbtaaaar bij h» t Mlniataria van
Cultuur tttaeraatia«n Maat«ehapï»alijk ¥»rk t* ' a~Gravenhaga .
Ondarg**akand* kocht IA f»br«w£yr 1965 aaa d* diaoo-bar van
hat waranhutia Vroo» «n Praaaman t* Dan Haag aan lan&apaalplaat ,
gotitaldt *Chaata d* lm Bavola^^o» Rus»a*> waarop coaatuniatiacha

a*rljdliad»ra» iaa gahoraa wardan &abracht door aan koor van
hat Roda L«e*r «n van Radio Koakou.
Bij d«za aaakoo|) w«rd ik varpllcbt wijn naam «m adra* op ta
2.
3.

k»

5.

6.

7*
S.
9*
10.

11.

12.

Aan de ««draffiiigafi vaja «I J w ho»pits b*««rkt« ik pi« 6 wakan
la«*r, dat «r navfNMtg »«ar «l J %»as ^adaan. Ik bavtaadda hlaraan
vardar e**& «uwidachti
Ba^itt aov«nl»«r 19*5 bawarkta ik d» t ik op «t raat «aaobadxmd
vard. Dit «abaturda bat aar*t in d« atad Anah«n« Via aan tu«*an~
paraoon ward ^aXnJTorMaard bij da Ambawaa gamaantapolit ia »
D«*a blaak niat bij d* aktla batrokkau. Da Arnha«Ba* politie
balda da Haa«aa gavaantapolitla, dia avanusin bij da aktia
batrokkan blaak. Ik bagraap m*t da B.V.D.ta doan ta habban.
Bij daaa gala««nh*id blaak ook* dat ar klachtan va» 2 panaionhotidar« an varoioadalljk 1 cafatariahoudar bij da Arnbanaapolitif
waran ingadiand naar aanlaidia^ van luit t« "daaKMiatratiava"
optradae vaa da B.VvBAav* t*«wa »ij.
Kind daoavbar 1963 irardan chef a «a par«oi»a«l van hat Mbijkantoo>
van bat ainiataria ta Arnhaa ontrant mij door da B* V, D*
ondarvraagd. Hiar vard in d* Midda0;~pauaa mijn dianattaa
ondar«ooht .
Op da Niauwjaararaoaptia van bat oiüaiiataria* waarop tnoal»
gawoonlijk «iniater Vrolijk aaa aiauvjaararada hiald voor
hat peraoaaal, bamarkta ik 2 haran dia kaïmalijk niat tot bat
dapartanantala peraonaal bahoordan. Zij blavan op opval landa
wijae in mijn buurt an lattan acharp op mij.
Kort aa tiiauwjaar 1966 vardan ankala nijnar chafa ta Dan Raa«
ondarvraagd. Mat dapartaisant ovarwooe wij biarna op «taanda
voat ta on t «laan. Man vraaada aan t ar dat ik tagan da
"payofaiaoha «okok* niot baat and *ou >ijn.
Aon wijn diraota chaf in Dan Haag »ou opgadragan «tijn, aebarp
op mij ta lattan of ar iata "vardaonta" vla l op ta Markan.
Al üijn vart*rinff*n an aankopan wordan nauwkauri^ it*oontrolaard ,
ook ia d* buurt waar ik *ijn huiaboudalljka inkopan doa.
Voert* aijn énliebtinsvn oaitrant «i J ineavonnair bi J wijn
tandarta» biaehtvadarf aobeakolub «n paraoonlijka ralatiaa.
D» B*V.D.«ou aan hat dapartanaut aanvankalijk habban latan
watan, dat Mijn $adra« "vardacht" waa. Toaa hat dapartanant
on nadara ui t lag vroag, varklaarda da B*V.n*dat ik tavaal
gald uitgaif «n toan het dapartaawnt ook dit niat blaak ta
galovan» ward tanalotta «aaagd* dat hat maaat vardaeht «ma»
dat ik da B.V.D.MBbtanaraR harkauda.
Op vrijdag 25 fabruari ward ik aaibtanalva eraaondan naar da
Gam.Soeiala Dianatan van Brada an Kindhovan. Door da B. V. D.
ward diaaalfda dag no« contact opganeman mat daaa dianatan
on ta inforwaran of da anbtanaran van das* dianat, mat wia
ik ffaaprokan had* wal "batrouwb»ar* waran.
Al maandan wordt mi Ja woning ia da Ton» taant raat 82
eaobaarvaard, varnoadalijk vanuit hat bovanhula bovan da
Viahandal Pronk» Tomatanatraat hoak Franbosanatraat. O k
tijdana karkba»o*k in divaraa r.k.karkan ward ik door
B. V. D. ar a
Dat» Haa«f 12 n* l 1966

dooralag
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vaa p*x*»*matt, dia door d» B. V. D. gijn otularvraaftd otttrant

kantoor
v«n h«t mia.vaia C.R.M.
Hoofd C. Draak
JanabittR*ii«lRg*]. 20
Arnbats.
Panaioniioudar A, d* Lust
&<mrielti9*traat 8
Amhw». T«l. 08900-2125^
Q«B.Z>i.«A«t van Soc.Zakan»
KoutMartct 1 1 » Br««ta

T» 1.0 1600-2 3 O9 t (Hr.Ham)
paatoria da Coat«atraat
D»n Haau t al. 3922 8 t

Mij» diracta ohaf op l»at
bat dapartanant va« C.R.M*
Hoofd afd.Pavaaoaal B.Talatra
tal.3U211 to««t.22O
Butaan van Politie
Bovanbaakatraat 1.1
Arnha» t al. 08 3OO - 22222

Cafatajrla Voutaraa
B«drijf»laidar Hr.Suk» dr o t o OOrd 6, Arnhem, ta.O83OO-228O1
Ga«.DiaxL0t van Soo.Zakan ta Eladhovaa
St.Cathariaaatraat 13t£ind]M»van.
Ta 1.0^900-61 Oei (Hr.lx»uwar»)
tfadatrijdlaldar
Oloj-tantwtraat 17
Dan Haa«. tal.

paraettalia

Huidig
Oaboortadatun
Qaboort *|»l«c. t»
Burtc«x>'lijk« ataat
bareap

Caroliia» iteriaua,
t»1.68O287

22-1O-21

««bt»a««j-(finmntl»«l
»a««jooatrol«ur bnlt«adi*a«t) bij
cultuurv
13

d*m

vaag
ia vaata dianat

••««art 1-1-33
23 in

korta

d*

vaauma Uk tot

Ik

t«

»^O ai»
op a«a 2-tal
lumtorait vai^aaaM waa* Op d*a« dattm trad ik
ia diaaaf wan l»t b*dri,|f*etofi irewr msifai» JLaaa van
**ard«ro»9r* 8f«» dan ïa»«« tot 16 oktob«r l^H. Ik h»b
dai-fealv» da «aüal* oorlo* In d«n tnac deevffalom«ltt an
in bat buitaaland vavblaTafi.
1O-tK> taf l*5-%7 «•«««%% bij da aarvta room»
kathollaka laweaTaraakarinc «lj.ba»uiöaiilio»t 5%v dan
waara» ik par laatitgaaoaavd* datwi i» dianat ti^d bij
Hat «iBistari« v*n wadaroffeousr au v«tlkafcttiaTa»tiJ»^ ta
daa IUMMP* va» 4a&e vrarkkrin^ ffJJ^g *•& «P 1.1.53 ovar
bat winiBt«rl» van c. r. a» n.vark.

Hr^Kaops.

dhr.Schmelzer.9
"Heeft
de bijlagen van
e
deze nota ter inzage' achtergelaten bij
Staatssecretaris^Egasj 2-3 mei -1966.
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?

V.'l"i*i*. .i/'v* .';.",. ••5?'
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Den Haag

mei 1966.

Van Drs.v.K.N.Senmelzer aan de leden van de
Kamercommissie voor de B. V, D.

In mijn hoedanigheid van voorzitter van onze
BVD-commissie werd mij een brief dd. 7 mei 1966
toegezonden door de heer G«M.A.van Nieuwenburg,
Buitendienstambtenaar van het Ministerie van Cultuur',
Recreatie en Maatschappelijk werk» Afschrift van deze
brief voeg ik hierbij.
Na telefonisch overleg heb ik de heer N.
hedenmiddag persoonlijk ontvangen. Hij heeft mij
tijdens ons gesprek een door hem opgesteld
memorandum overhandigd dat ik eveneens hierbij voeg*
Uit het gesprek vermeld ik U het volgende:

C

A.
De heer van N. begon met op te merken dat hij
niet alles uit het memorandum letterlijk voor zijn
rekening wilde nement hij is afgegaan op mededelingen
van personen (zie bijgevoegde adreslijst) die met
de BVD over hem in contact waren geweest en die,
gezien de door de BVD naar hij zei opgelegde geheimhouding, soms zeer voorzichtig formuleerden.
B.
De heer van N.durfde de bron (1 of meerdere
ambtenaren van zijn ministerie) va* wie hij sterke
aanwijzingen kreeg dat hij per 1 juni a.s» zou
worden ontslagen, niet te noemen. Hij heeft het
vermoeden dat hij, kort na zijn ontslag in een of
andere zenuwinrichting zal worden opgeborgen en dat
hij na een eventueel vrijkomen daaruit als min of
meer ontoerekenbaar zal worden beschouwd.
C.
In de familie van de heer van N.komt zenuwziekte
voor. Hij zelf lijdt aan neurasthenie en is
abnormaal gauw moe. Niettemin werkt hij naar zijn
zeggen reeds 13^ jaar voor het departement tot volle
tevredenheid van zijn chefs.

C

D_»_
Het departement zendt hem nu bij voorkeur nie£
meer door het gehele land maar voornamelijk naar een
kantoor (Arnhem) omdat het departement het pijnlijk
acht (ook voor zichzelf) dat van N. overal geschaduwd
wordt, naar zijn zeggen.
E.
De heer van N* gaat er volledig mee akkoord
dat de aan mij overhandigde stukken ter kennis van
alle leden der BVD-commissie worden gebracht en hij
heeft geen enkel bezwaar tegen contact onzerzijds
met zijn minister of staatssecretaris en/of met zijn
ambtelijke chefs.

621920*-69

F»
De heer van N. is lid van de Katholieke Bond
vanfla^rkeidspéEsoneelJAHe'twas op advies van de
heer Alferink, districtsbestuurder van de K.A.B00.
dat hij zich tot onze commissie heeft gewend.
Zou de heer van N. worden ontslagen dan zal hij
een procedure voor het Ambtenarengerecht aanhangig
maken* Ik heb hem medegedeeld dat de commissie een
gedegen onderzoek zal instellen geheel los van de
vraag wat van N.al of niet zal doen na een eventueel
ontslag»
Zonder Uw tegenbericht neem ik aan
dat U zich er mee kunt verenigen dat ik mij,
voorafgaand aan het beraad in onze commissie, over
deze aangelegenheidj na overleg met de minister van
Binnenlandse Zaken, tot dfcaatasecretaris Egas wend*
Ik zal daar trachten nadere inlichtingen te krijgen
en ik zal, zo nodig, in overweging geven of met
een voorgenomen ontslag niet zou kunnen worden gewacht
tot onze commissie haar onderzoek zal hebben voltoèid.

C

(Drs.W.K.N.Schmelzer)

C
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's-Gravenhage, 24 mei 1966

STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK

Betreffende:
C.M.A. v.Ni euwenburg
Tomatenstraat 82
1 s~Gravenhage.

De Hoogedelgestrenge Heer
Drs.W.K.N. Schmelzer
Balsemienlaan 154* s-G r a v e n Ii a g e

Hooggeachte Heer Schmelzer,

O

De door U aan mij overhandigde "brief van de Heer
Van Nieuwenburg van 7 dezer, waarin hij zich beklaagt
over een tegen hem gerichte aktie van de B.V.D.,
maakte op mij bij lezing al direct de indruk geschreven te zijn door iemand die in een min of meer overspannen toestand verkeert.
Uiteraard heb ik deze kwestie terstond doen onderzoeken en is bij enkele door Van Nieuwenburg genoemde
personen nagegaan of de B.V.D. inderdaad een bijzondere
belangstelling voor hem aan de dag legt. Zijn door hem
genoemde onmiddellijke chef, de heer Starreveld, noch
een hogere chef, noch het hoofd van het kantoor Bijzondere Regelingen te Arnhem, de heer Draak, is ooit
door de B.V.D. over Van Nieuwenburg benaderd. Over mogelijk ontslag is nimmer, door wie dan ook, gerept.
Wel is Van Nieuwenburg enkele weken geleden door„.,zi j-n. •*>,.
chef voorgehouden, dat zijn prestaties zijn teruggelopen en dat verwacht wordt, dat hij zich in dit opzicht zal herstellen.
Betrokkene heeft vaak depressieve buien, terwijl
bekend is dat in zijn familie krankzinnigheid voorkomt en hij bevreesd is dat zich ook bij hem in de

- toekomst -

- 2-

toekomst abnormale verschijnselen zullen openbaren»
In het belang van Van Nieuwenburg heb ik er van
af gezien meer dan de twee genoemde steekproeven te
nemen, terwijl ik niet de vrijheid heb gevonden big de
B.V.D. te doen informeren.
Van Nieuwenburg vraagt in zijn brief om een onderhoud met U. Wellicht kunt U zelf voordien inlichtingen
bij de B.V.D. inwinnen, opdat hij door U volledig kan
worden gerustgesteld.
Daar ik van mening ben, dat ook dezerzij'ds met
Van Nieuwenburg zal moeten worden gesproken om hem
in zijn moeilijkheden zoveel mogelijk te helpen, zal
ik het op prijs stellen van
het verloop van deze
kwestie door U op de hoogte te worden gehouden.
Met vriendelijke groeten,

O

DE STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR,
RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK,

( C. Egas )
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STAATSSBCSBTABIS VAN CULTUUB, BEC«EATIB EN MAATSCHAPPELIJK WBBK

BetrefTende:
C. L:. A. v . Ni e uwenburg
Tomatenstraat 82
1s-Gravenhage.

De Hoogedelgèatrenge Heer
Drs.V/.K.N. Schmelzór
Balsemienlaan 154.'...'
' s-G r a y;;e. n fa a-p; e.

Hooggeachte Heer Schmelzer,
De door U aan mij overhandigde .brief van de Heer
Van Nieuwenburg van 7 dezer, waarin hij zich beklaagt
over een tegen hem gerichte aktie van 'de B.V.D.,
maakte op mij bij lezing aL direct dev .indruk geschre-.
ven te zijn door iemand die iri een-min of meer over-spannen;toestand verkeert., ' . ' ; • ' „
Uiteraard; heb ik deze kwestie terstond doen onderzoeken en is bij enkele door Van Nieuwënbur'g genoemde
personen nagegaan of de B.V.D. ind'erdaad een „bijzondere
belangstelling voor hem aan de dag legt. Zijn door hera
genoemde onmiddellijke chef, de heer Starreveld, noch
een hogere chef, noch het hoofd van het kantoor Bijzondere Regel"ngen te Arnhem, de heer Draak, is ooit
door de B.V.D. over Van Kieuwenburg benaderd.,-Over mo— ' . , ; ;
gelijk ontslag.is nimmer, door wie dan ook, gerept/'.. ,
';
Wel is Van Nieuwenburg enkele weken geleden,'door zijn^. -."."
chef voorgehouden, dat zijn prestaties zij*n teruggë-,•'•:'/• :;'.
lo~en en dat verwacht wordt, dat hij zich in dit op—•* i ' : ; .
zicht aal herstellen.
•
•""-'.••"
Betrokkene heeft vaak depressieve buien, terwijl
bo;:ej;:i is a-j t in ?'.,3Jn f arr.il i e icr-^nJ-rzi nni<:,:heid voor. c-.t :: _,ij- b/vpsesd is o;.-1/ 2Je--: ooJ: bij hè" ir. de

- toekomst -
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toekomst abnormale verschijnselen zullen onënbaren. ï!"
•In het belang van-Van Kieuwcnburg heb ik er vati
•af gezien, meer dan de twee genoemde steekproeven te
nemen, terwijl ik niet de vrijheid .heb gevonden' bip de
B.V.D. te doen informeren.
.
1
Van Nieuwênburg; vra^t in zijn brief om een onderhoud met U. .Wellicht kunt U- zelf voordien inlichtingen
bij de B.V.D. inwinnen,' opd^t hij doo-r U volledig'kan
v/orden gerustgesteld.
Daar ik van mening- ben, dat ook dezerzijds met
Van Nieuwenburg zal móeten worden gesproken om hem
in zijn moeilijkheden zoveel mo, elijk te helpen, zal , - •
ik het op prijs stellen van
het verlocp van deze
kwestie door' U op de hoogte te worden gehouden.
Met vriendelijke groetrèn,

:

/DE SÏAATaSSC.tETAKES VAK CULTUUR,
-"fiECKEATIE EN MAATSCHAPPELIJK ";SHK,
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Drs.W.K.N.Schaalaer,
Balaaatianlaaa 15%t

D*n Maag, 26 a*i

Aaja Kijna Kx«all«ntia J.Snallambroak»
vma Binnenland** Zakaa,

Batraftt

aan tot ondargatakazïda als voer«lttar van da
G.M.A.van Mi*«iv»nbiir$f a»bt«aaar van h» t
Mini a t *r i» ras €«üt«mr# E«er*ati0 «a NaatVvcit.

./•••

Zn staa»lwitlng «p tt*t ar»«'pr«k dat ik
23 »*i 4*1* »» * d* fc«rw 8«c3r*tar±»-O»a«**al Ta
d«f>art«**itt naar aanl«ldi&c raa bov*s«taaad endenr«rp
WM&t h*b!»*a, »»s* ik ¥ »« blj«a«ad all* baaefeikbara
d«*itti«Btati» tar«ak« to*x«ndazi. Ik ae« luit «aar op
prij» atallan van ¥ ta wogan varn«Maa tot valk*
d» brief d, d. 7 »*i J.l. *ti bat •«•orandun dd.12 »«i 4,1.
vaa da haar van Kianwaaburc W aanlaidia« gaaf t* Zk «ou kat
waardarati iadian V üij «^ xo kart «eealijka taxwljtt 9oudt
ktm&aa aatwoordaa oftëbit wij ar t»a ktautan bi,)dra*a& dat
avant sa l* onsodica oxi«arttatltaid bij da batrokkaaa kan
wordan
Ctedar daRkaa^giiig voor öw aandaoKt varblljf ik
»at vriaadalijka «reataa at» oprae&ta

Toorzlttar vaa d*
Va»t« C»«Bi»ai* voor d* B.V.

Drs.W.K.N.Schmelzer,
Balaemienlaan 154,
DEN HAAG.Persoonlijk

Dan Haag, 26 n*i 1966.

Zijne Excellentie C.Bgas,
Staatssecretaris van Cultuur»
Recreatie en Maatschappelijk Verk,
Binnenhof 71
DEN HAAG.

Excellentie,
Voor Uw brief van 2k mei j.1.betreffende de heer
C.M.A.van Nieuwenburg, in ambtelijke dienst bij UW departement,
dank ik U zeer» Zk heb het zeer op prijs gesteld dat U onmiddellijk etappen hebt willen zetten om in deze aangelegenheid
tot de nodige informatie» onzerzijds te komen. Voor de goede
orde wil ik, net betrekking tot de op een na laatste alinea
van TJw schrijven aantekenen, dat ik de heer van Nieuwenburg
reeds voor een gesprek heb ontvangen en wel op 12 mei j.l.
bij welke gelegenheid hij mij het memorandum heeft overhandigd
gedateerd 12 mei 1966, hetwelk ik U ter inzage gaf, bijgevoegd
bij mijn brief van 7 mei 1966.
Zk neem aan dat U er nu mee kunt instemmen dat ik de
Minister van Binnenlandse Zaken de gegevens over deze
aangelegenheid daarbij inbegrepen afschrift van Uw brief van
2k mei j.l. aan mij, overleg met het verzoek ook zijnerzijds
te willen nagaan of en zo ja, welke activiteiten van BVBzijde met betrekking tot de heer van Nieuwenburg hebben plaatsgevonden. Gaarne zal ik U mijnerzijds van het verloop van deze
kwestie op de hoogte houden. Zk zal echter de nadere berichten
van de Minister van Binnenlandse Zaken afwachten voordat ik de
aangelegenheid eventueel in onze BVB-commissie aan de orde zal
stellen en voordat ik mijnerzijds opnieuw contact met de heer
van Nieuwenburg zal opnemen. Wellicht vindt U aanleiding hem
Uwerzijds reeds te doen weten dat van een voorgenomen ontslag
van 1 Juni a.s. geen sprake is.
Met mijn herhaalde dankzegging voor Uw aandacht in deze
aangelegenheid verblijf ik met vriendelijke^groeten en
oprechte hoogachting,
Drs.W.K.N.Schmelzer,
Voorzitter van de
Yaste Commissie voor de B.V.D.

621920*-69

Afschrift

SSATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
Den Haag, 4 juni 1966.
C.M„A,van Nieuwenburg
Tomatenstraat 82
Den Haag,

Aan den WelEd.Zeergel.Heer
Drs. W.K.N.Schmelzer,

Voorzitter van de B.V.D.Commissie uit
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Balsemienlaan 154

Tel.680287

Den Haag.

Zeer geachte Heer Schmelzer,

O

Zoals U zich wellicht zult herinneren, stond U mij op Donderdag
12 mei jl. een persoonlijk onderhoud toe, tijdens welk onderhoud ik o.a.
de wens te kennen heb gegeven, voor de B.V.D.Commissie te mogen verschijnen in verband met het feit dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst
mijn gangen sedert geruime tijd nagaat.
Sedert dit onderhoud heb ik noch van U persoonlijks noch van genoemde Commissie enig bericht mogen ontvangen. Gaarne zou ik thans willen
vernemen of de mogelijkheid hiertoe nog voor het parlement op zomerreces gaat aanwezig is„
U bij voorbaat ten zeerste dankend,
verblijf ik met de meeste hoogachting,
w.g.C.v.Nieuwenburg

C

f

.„2-

MINISTERIE VAM" BINNENLANDSE ZAKEN
Aan de heer drs.W.E.N.Schmelzer,
Voorzitter van de vaste commissie
voor de B„V.D„,
Binnenhof 1a
1s-Gravenhage.

Uw brief van 26-5-1966
nr.85.566

Afd.Kabinet Nr.59689

Onderwerp s de heer C.M.A.
van Nieuwenburg

's-Gravenhage, 7 juni 1966
VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van Uw verzoek van 26 mei jl. betreffende het memorandum
van de heer Van Nieuwenburg deel ik U mede, dat de B.V.D. met betrokkene
generlei bemoeienis heeft, noch heeft gehad. Gegevens omtrent zijn persoon
komen in de administratie van de dienst niet voor.
Met vriendelijke groet,
w.g. Smallenbroek.
Drs.W.K.N.Schmelzer
Balsemienlaan 154

Den Haag 10 juni 1966
Aan de Heer C.M.A.van Nieuwenburg
Tomatenstraat 82
Den Haag.

Zeer geachte Heer van Nieuwenburg,
Hierbij heb ik de eer U mede te delen, dat de Minister van Binnenlandse
Zaken aan de vaste Commissie voor de B.V.D. van de Tweede Kamer der StatenGeneraal heeft medegedeeld, dat de B.V.D. met U generlei bemoeienis he£ft,
noch ooit gehad heeft en dat gegevens omtrent Uw persoon in de administratie
van de Dienst niet voorkomen.
Voorts heb ik mij al zeer kort na ons onderhojid persoonlijk tot de
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gewend met
het verzoek om inlichtingen inzake het door U gevreesde ontslag en ook deze
vrees is, naar mij blijkt, geheel ongegrond.
Ik hoop U hiermede te hebben kunnen geruststellen.
Hoogachtend,
w.g.Schmelzer.

C.M.A.van Nieuwenburg
Tomatenstraat 82
Den Haag.
Den Haag, 4 juni 1966.
Telefoon 680287

Aan den WelEd.Zeergel.Heer Drs.W.K.N.Schmelzer
Vooxzitteor van de B.V.D.Commissie uit de
2e Kamer der Staten-Generaal
Balsemienlaan 154
DEN

H A A G

Zeer Geachte Heer Schmelzer,

O

Zoal» U zich wellicht zult herinneren, stond
U mij op Donderdag 12 mei jl. een persoonlijk onderhoud toe, tijdens welk
onderhoud ik o.a. de wens te kennen heb gegeven, vooir de B.V.D.commissie
te mogen verschijnen in verband met het feit dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst mijn gangen sedert geruime tijd nagaat.
Sedert dit onderhoud heb ik noch van U persoonlijk, noch van genoemde Commissie enig bericht mogen ontvangen. Gaaa?ne -zou
ik thans willen vernemen of de mogelijkheid hiertoe nog voor het parlement
op zomerreces gaat aanwezig iBf.
U bij voorbaat ten zeerste dankend,

verblijf ik met dejmeeste hoogachting

C

.v.Ni euwenburg)

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan:
de heer drs.W.K.N.Schmelzer,
Voorzitter van de vaste
commissie voor de B.V.D.,
Binnenhof 1a,
Bijlagen :

Uw brief van:

26-5-1966

Directie

Hoofdafd.

AM-

Nr. 59689

nr. 85.566

C

Onderwerp: de heer C.M. A.van
Nieuwenburg.

Kabinet

's-Gravenhage, 7 juni 1966

VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van Uw verzoek van 26 mei jl.
betreffende het memorandum van de heer Van Nieuwenburg
deë. ik U mede, dat de B.V.D. met betrokkene generlei
bemoeienis heeft, noch heeft gehad. Gegevens omtrent
zijn persoon komen in de administratie van de dienst
niet voor.
Met vriendelijke groet,

C

VERTROUWELIJK

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

f
Drs.W.K.N.Schmelzer,
Balsemienlaan 134»
Pen Haag*-

Ben Haag, 10 Juni

1966.

Aan de Heer C.M*A.van Nieuwenburg,
Tomatenstraat 82»
DEN HAAG.-

Zeer geachte Heer van Niöuwenburg,
Hierbij heb ik de eer U mede te delen» dat de Minister
van Binnenlandse Zaken aan de Vaste Commissie voor de B.V.D.
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft medegedeeld,
dat de B.V.D. «et U generlei bemoeienis heeft, noch ooit
gehad heeft en dat gegeven» ontrent Uw persoon in de administratie van de Dienot niet voorkomen.
Voort8 heb ik Mij al zeer kort na ons onderhoud persoonlijk
tot de Staatssecretaris van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk
Werk gevend «et het verzoek om inlichtingen inxake het door U
gevreesde ontslag «n ook deze vrees Is, naar mij blijkt, geheel
ongegrond.
Ik hoop V hiermede te hebben kunnen geruststellen,
Hoogacht

(drs.V.K.N.Schmelsser).

1

s-Gravenhage/6 jirai 1966.

Aan Zijne Excellentie de
Staataaeoretaria van Cultuur,Recreatie
«B Maataohappelijk Verk»

C
Hierbij heb ik da aar, Swe Excellentie afschrift toe te
zenden van da correspondentie tussen da Voorzitter van de vaste
CcMMdiBaie voor Aa 1*T*9» ai» da haar 0»M.A*v&n liauwanburg
te fa-firaveahace.
favana doe ik l toekomen afschrift van aea «ohrijven d.d.
? juni jl» van da Mini»ter van Binnenlandaa Zaken aan da heer
Sohmelzer.
Da griffier van de vaate Coamisaie
voo? da B.T.D.

C

409796* - l

'B-Sravenhage, 2.6 Juni 1966*

Aan Zijne Sroellentie 4* Minister

c

Hierbij heb ik d* *»r* ïïwe Sxoellentie tav o«Rplet«aring
r«n ïïv doeaiar» afschrift toe te zenden van de door de
aa de Go««ia»ie voor de B. V. D* «a de heer raa
geroerde oorreepondenti*.
Se griffier der Gowiaaie vnd.,

(Mr.W.Koops)

409796*- l

C.M.A.van Nieuwenburg
TomatexLsiraat 82
Den Haag.
Den Haag, 18 juni 1966*^,

;

vƒ

Den WelSd.Zeergel.Heer Drs.W.K.N.Schmelzer
Balsemienlaan 154
DEN

C

H A A G

Zeer Geachte Heer Schmelzer,
Uw schrijven dd. 10 dezer kwam in mijn bezit

en het is een grote geruststelling voor mij, hieruit te hebben mogen vernemen dat ik geen ontslag op korte termijn behoef te vrezen.
ü zult begrijpen dat ik U heel erg dankbaar
ben en dat altijd zal Blijven voor de moeite die U zich in mijn persoonlijk
belang hebt willen geven. Het feit dat U, ondanks Uw overdrukke politieke
werkzaamheden, toch tijd hebt willen vrijmaken om mij een persoonlijk onderhoud toe te staan en daarna voor de belangen van eeai eenvoudige burger op,
de bres te staan, heeft niet alleen op mij een onvergetelijk» indruk gemaakt
doch ook op allen van hoog tot laag die bij het departement van Cultuur,
Recreatie & Maatschappelijk ¥erk werkzaam aijn.
Moge God Uw werk in het belang van het Neder-

landse volk zegenen

C

Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting

(C.v.Ni euwenburg)

