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VERTROUWELIJK

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik
U bijgaand toekomen afschriften van de brief van de heer
H.Krb'ber te Hilversum en van het mijnerzijds daarop verzonden
antwoord.
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DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwki
nummer van dit schrijven vermelden.
//\ ) j
*
'AC / ^
fR 9 1 2 1 9 0 *

/

s^zte/^W^

H,

T*.

HiL IS£ R. $ IA-W

• \FSCHRF >
MINISTERIE! VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aaa de HM r H.£röli»r
St»ti<m8fitraat 14 A
L
Bijlagen:
Uw brief van

Onderwerp:

Directie

Hoofdafd.

Afd.

N,. 4*7*

'S-GRAVENHAGE,

Haar aanleiding van Uw fcrief ran £6 januari J «l»
ik U made, dat Ï3*t resultaat Tan het teraake ing*at*lde
aoek mij geen aanleiding g«öft tot h«t tr«ff«a van eaigo
ragel,
BE MIHISTER VAK BIIÏKEHLAJTDSE ZAKEN,
( g e t . ) E.H.TOXOPEUS

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en
nummer van dit schryven vermelden.
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's-GRAVENHAGS, 3 juni 1960
VERTROUWELIJK
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Ter vertrouweli jke kennisneming van de leden van de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe
ik U bijgaand toekomen afschriften van de brief van de heer
H. Kröber te Hilversum en van het mijnerzijds daarop verzonden antwoord.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
(w.g. ) E.H. Toxopeus,

j. j.
In afschrift aangeboden aan de leden van de vaste Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst 14 juni 1960,
O,

De Griffier der commissie voornoemd,
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Hilversum, 26 januari 1960.
Zeer geachte Excellentie,

Cj

Ik heb U slechts cl i t mede te delen.
1e Ik hè "b lange genoeg toegezien, hoe 'de beeldromanfiguren
van de "B. V. Do" te werk gaan*
2e Dat ik genoodzaakt ben een aanklacht tegen deze "Heren"
in te dienen, wanneer ik niet op staande voet genoegdoening ontvang. (Waarvoor? dat weten zij zelf het best.)
3e Dat djlrekt deze Rod_delclub, direkt wordt opgeheven , met
daar voor, een gezond instituut, dat met juiste en verantwoordelijke efficiënte inetodes werkt, in de plaats
4e Dat alle fouten van deze personages , die nog meer eventueel
gemaakt zouden zijn, hersteld worden.
5e Hare Majesteit de Koningin is van de smerige werkwijze,
mij en getuige bekend, door middel van een schrijven op de
EcTogte gestêTdo
6e Ik zal gedwongen zijn, verlof tot openbaar making te geven
van mij bekend is, indien niet alles ten goede door Uw gekeerd wordt.
7e De Minister van Justitie zal U kunnen inlichten, waarom ik
mij thans tot u wend.
Tot nu aan toe had ik slechts medelijden met deze in en
in zieke fuguren van. de "B. V. D.". Maar thans dreigt mijn
beste vriend slachtoffer ,indirekt door hun schuld te worden,
en dat ben ik zo vrij niet goed te vinden!
Ik hoop ivel dot U zich het geheel niet persoonlijk zult
aantrekken. Het betreft alleen maar deze amateur-Indianen
die even flink op hun vingers getikt moeten worden.
Ik ben er ten volle van overtuigd, dat U, als U de feiten
bekend zijn, op zult treden, om deze smet en stinkende zweer
van onze Democratise staat, te verwijderen.
Bij voorbaat mijn hartelijkste dank en U veel succes toewensende met het reinigen van deae Augiusstal verblijf ik
met verschuldigde eerbied, en hoogachting,
(w,g.) H. ICröber, jr,
H. SJröber jr.
o ta t ioiis s tr aa t
Tel. 02950-7892
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Aan do Heer H. Kr'óber Jr.
Stationsstraat 14 A
Hilversum.
Uw brief van 26/1'60.
Af G. Kabinet
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's-Graveiihago, 3 juni 1960.
Naar aanleiding van Uw "brief van 26 januari j.l. deel
ik U mede j dat het resultaat van. liet terzake ingestelde
onderzoek mij g oen aanleiding geeft tot het treffen van
enige maatregel.
DE MINISTEE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
( g e t . ) E.H. TOXOPEUS.
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S T ATEN-GENERA AL
TWEEDE KAMER

Afschrift "bestemd voor de leden van
de vaste Oommissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Uw brief van:3/6'60
afd iKabinet Nr.40178.

Hilversum, 28 juli 1960,

Zeer geachte Excellentie,
Hiermede dank ik U beleefd, voor de door U genomen moeite,
inzake het door U ingestelde onderzoek.
Ik kan U dan ook mededelen, dat ik al de peraonen die mij
waarschuwden, voor praktijken die mijn goede naam schade
zouden kunnen berokkenen. Uw laatste schrijven terlezing
en kennisgeving heb doorgegeven.
£)

Helaas, bleek ondanks dat, dat een ieder nogmaals getuigde,
van de waarheid vah hetgeen hij mij gezegd had.
Zodat er ermstige twijfel kan bestaan over de juiste uitslag
van het door U ingestelde onderzoek.
Indien het nodig mocht blijken, uithoofde enigerlei moeilijkheid welke mij in de weg zou komen, zal ik mij alsnog genoodzaakt voelen maatregelen te treffen, welke deze moeilijkheden effectief kunnen uitschakelen.
Inmiddels wacht ik op een schrijven van Zijne Excellentie
van Minister van Justitie, hierna zal ilc de meest geëigende
beslissing nemen, terverkrijging ten het geen recht en
billijk eacht mag ivorden.
Eindig met te hopen dat een en ander voor een ieder op een
prettige en rechtvaardige manier geregeld zal worden.
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Teken ik met verschuldigde
hoogachting,

(get.)H.Krober
Jr„
H. K r ö b e r.
Amor Vincit Omnia-f

Stationsstraat 4a,
H i l v e r s u m.
Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(w.g.) A.H.GUnther.

