G.M, NEDERHOHST

's-Gravenhage, 9 juni
Binnenhof IA.

1966

De Heer Voorzitter van de Vaste Oommissie
voor de B.V,D.

Tot mij wendde zich Mevrouw Dijkshoorn, Fazantlaan 46,
Kethel.
De persoon in kwestie die een overspannen indruk
maakte, kwam met een verward verhaal met betrekking tot
de B.V.D.
Ha de oorlog is zij gedurende één jaar lid van de
G.P.N, geweest maar heeft hiervoor in 1947 reeds bedankt.
Zij deelde mede, dat zij in die tijd pamfletten voor de G.P.N,
verspreid had en dat zij geschaduwd werd nadat een dagboek
van haar in handen van de B.V.üf. was geraakt.
Sindsdien wordt zij naar haar mening dagelijks geschaduwd.
Persoonlijk heb ik de indruk met een psychopaat te
doen te hebben maar ik zou het toch op prijs stellen te vernemen

r.

a) of Mevrouw Dijkshoorn in de registers van de B.V.D. voorkomt;
b) wat er over haar bekend is;
c) of de B.V.D. zich met haar doen en laten bemoeit.

C
Féderhorst)
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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift aan de leden van de vaste
Commissie voor de B.V.D.

G.M.Nederhorst.
1s-Gravenhage,

9 juni 1966

VERTROUWELIJK
De Heer Voorzitter van de vaste
Commissie voor de B.V.D.

O

Tot mij wendde zich Mevrouw Dijkshoorn, Fazantlaan 46, Kethel.
De persoon in kwestie die een overspannen indruk maakte, kwam met
een verward verhaal met betrekking tot de B.V.D.
Na de oorlog is zij gedurende één jaar lid van de C.P.N.geweest
maar heeft hiervoor in 1947 reeds bedankt. Zij deelde mede, dat zij
in die tijd pamfletten voor de C.P.N, verspreid had en dat zij
geschaduwd werd nadat een dagboek van haar in handen van de B.V.D.
was geraakt.
Sindsdien wordt zij naar haar mening dagelijks geschaduwd.
Persoonlijk heb ik de indruk met een psychopaat te doen te
hebben maar ik zou het toch op prijs stellen te vernemen
a) of mevrouw Dijkshoorn in de registers van de B.V.D.voorkomt5
b) wat er over haar bekend is|
c) of de B.V.D.zich met haar doen en laten bemoeit.
w.g.G.M.Nederhorst.
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'a^Oravenhage, 13 juni 1966.

VERTROUWELIJK

Aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken,

Bierbij heb ik do eer, uwe Excellentie afschrift te
doen toekoasn van een schrijven van de heer Hederhorat aan
de Voorzitter van de vaste Coamissie voor de B.T.B*
De CoBHtissle xag zich naar aanleiding van de aan de orde
zijnde gestelde vragen van de heer Hedcrhorot, gaarne ingelicht.
De griffier der Coaadssie vnd.,

/k

(Mr.tf.Koops)

409796*- l

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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Onderwerp: Mevrouw Dijkshoorn
te Kethel.

Kabinet

Hoofdafd.
Nr-

60635

's-Gravenhage, 29 september 1966.

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven
de Voorzitter van de Vaste Commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst bericht ik U van het Hoofd
van deze dienst de volgende mededeling te hebben
ontvangen:
"Mevrouw Dijkshoorn (Willempje Brandwijk, geboren
"26-3-1924, echtgenote van Adrianus Dijkshoorn),
"sinds 8 augustus 1961 wonende aan de ïazantlaan 4-6
"te Kethel, komt in de administratie van de Dienst
"niet voor.
"De B.V.D. heeft met haar doen of laten nimmer enige
"bemoeienis gehad.
"Bij onderzoek is gebleken, dat mevrouw Dijkshoorn
"die voor 1961 enige tijd onder curatele was gesteld,
"als geestelijk gestoord moet worden aangemerkt. Zij
"wendt zich geregeld tot allerlei instanties met ver"zoekschriften en klachten van verschillende aard. Zo
" heeft zij zich o.m. gewend tot de Politie en de : -Off i"cier van Justitie te Rotterdam en korte tijd geleden
"tot de Minister van Justitie.
Gaarne verzoek ik U de Voorzitter en de leden van
d e Vaste Commissie^ 411 te l i '
DE MINISTER*'

SE ZAKEN,

/ jf

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

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
Afschrift leden van de vaste Commissie
voor de B.V.D.
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Aan Mr.W.Koops
Commies-griffier bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal(vaste commissie voor de BVD)
's-Gravenhage.

Uw brief van 9 juni 1966
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Afd.Kabinet
Onderwerp smevr.Dijkshoorn
te Kethel

nr.60635

's-Gravenhage,2J sept„1966

Naar aanleiding van "bovenvermeld schrijven van de Voorzitter
van de vaste Commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst
bericht ik U van het Hoofd van deze dienst de volgende mededeling
te hebben ontvangen;
"Mevrouw Dij.kshoorn(¥illempje Brandwijk, geboren 26-3-1924>
echtgenote van Adrianus Dijkshoornjj, sinds 8 augustus 1961 wonende
aan de Fazantlaan 46 te Kethel, komt in de administratie van de
Dienst niet voor.
De B.V.D. heeft met haar doen of laten nimmer enige bemoeienis
gehad.

C

Bij onderzoek is gebleken, dat mevrouw Dijkshoorn die voor 1961
enige tijd onder curatele was gesteld, als geestelijk gestoord
moet worden aangemerkt. Zij wendt zich geregeld tot allerlei instanties met verzoekschriften en klachten van verschillende aaltL.
Zo heeft zij zich o.m. gewend tot de Poli±ie en de Officier van
Justitie te Rotterdam en korte tijd geleden tot de Minister van
Justitie."
Gaarne v erzoek ik U de Voorzitter en de leden van de vaste
Commissie in te lichten.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
w.g. P.J.Verdam.

