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Afschrift
A. VAN GELUK

OVERVEEN, 22 November 1963
ZEEWEG 24
Zijne Excellentie
Mr. E.H. Toxopeus

De zeer vele publicaties en daarna gevolgde mededelingen door de regering gedaan, inzake het afluisteren van telefoongesprekken, geven mij
aanleiding het navolgende U ter kennis te brengen.
Ongeveer 14 dagen geleden was ik telefonisch verbinden met de Heer
J. van Willigenburg afdeling effecten-particulieren Nederlands"che
Handel Mij. te Amsterdam.
Tijdens dit gesprek kwam er een stem tussendoor met de mededeling:
"Hallo U wordt afgetapt",
waarop ik reageerde:
"Ik zou die Mijnheer's bloed wel eens willen aftappen en noemde mijn
naam en adres.
Ik veronderstel dat de "grappenmaker" iemand was van de P.T.T. Haarlem
of Amsterdam.
Er valt natuurlijk niet te zeggen voor wie deze grap bestemd was.
Dat niet afgeluisterd kan worden moet ik - na bovenstaande - betwijfelen.
Met verschuldigde
Hoogachting,
(get.)

A. van Geluk.

Wethouder Gemeente Bloemendaal van Augustus 1945 t.&.m. September 1958
en Lid van verdienste van de V.V.D. Afd. Bloemendaal.

C
Voor eensluidend afschrift,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

t>
AAN

de heer Mr. W. Koops,
Commies-Griffier bij de
Tweede Kamer der
Staten-Generaal,
(Vaste Commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst).

L

Bijlagen:

Uw brief van:

c

Onderwerp: Afluisteren telefoon.

Directie

Hoofdafd,

Afd.

Nr. 52297

KABINET

e,

2g januari 1964.

Ter kennisneming van de leden van de vaste
Commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe
ik U hierbij toekomen afschrift van een schrijven van
de heer A. van Geluk te Overveen alsmede van het daarop verzonden antwoord.

c

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

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

STATEN -GENERAAL
TWEEDE KAMER

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)

Afd„KABINET

O

Nr.52297

Onderwerp i Afluisteren telefoon.
's-Gravenhage, 29 jan.1964

Ter kennisneming van de leden van de vaste Commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik U hierbij toekomen afschrift
van een schrijven van de heer A.van Geluk te Overveen alsmede van
het daarop verzonden antwoord. "=l~~
~~~
De Minister van Binnenlandwe Zaken,
w„g.E.Toxopeus.
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A,van Geluk.

Overveen, 22 November 1963
Zeeweg 24

Excellentie,
De zeer vele publicaties en daarnagevolgde mededelingen door de regering gedaan, inzake het afluisteren van telefoongesprekken, geven mij
aanleiding het navolgende U ter kennis te brengen.
Ongeveer 14 dagen geleden was ik telefonisch verbonden met de Heer
J.van Willigenburg afdeling effecten-particuleren Nederlandsche
Handel Mij. te Amsterdam.,
Tijdens dit gesprek kwam er een stem tussendoor met de mededeling:
"Hallo U wordt afgetapt",
waarop ik reageerde?
"Ik zou die liijnheer's bloed wel eens willen aftappen en noemde mijn
naam en adres.
Ik veronderstel dat de "grappenmaker" iemand was van de P.T.T.Haarlem
of Amsterdam.
Er valt natuurlijk niet te zeggen voor wie deze grap bestemd was.
Dat niet afgeluisterd kan worden moet ik - na bovenstaande-betwijfelen,
Met verschuldigde
Hoogachting,
(get„) A.van Geluk.
Wethouder Gemeente Bloemendaal van Augustus 1945 t/m September 1958
en Lid van verdienste van de V,V.D.Afd,Bloemendaal.

Voor eensluidend afschrift,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
w.g„Günther.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de heer A.van Geluk,
Zeeweg 24S
Overveen,
Utr 'brief van 22-11-1965
Afd„KABINET

nr„52297

Onderwerp s Afluisteren telefoon
's-Gravenhages 29 januari 1964,

o
Naar aanleiding van Uw brief van 20 november j.l* deel ik U mede,
dat de onderbreking van Uw telefoongesprek niet te wijten is aan enige
activiteit ven de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Voor deze,
DS SECRETARIS-GENERAAL,
(get.) A.H.Günther
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

AAN

de heer A. van Geluk,
Zeeweg 24,
Overveen.

Bijlagen:

Uw brief van: 22-11-1963

onderwerp: Afluisteren telefoon.

Directie

Hoofdafd,

A«.

Nr.

KABIRSf

's-Gravenhage,

OQ

52297

1964.

Haar aanleiding van 0w terief van 20 november 4.1. deel ik U mede, dat de onderbreking van ïïw
telefeomgeapi-ek niet te wijten ia aan enige activiteit
van de Binnenlands* Veiligheidsdienst.
BB HIHISfES TAR IIHÏÏlHLASlïSS ZAKM,
VÖÖF deze,
BI SECEETASIS-GE5ERAAL,
(get.)

A . H . GÜNTHBR.

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

