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Leeuwarden 18 November 1965

Aan de Heeren Commissie leden der k V D

Den laag

M H

Mag ik zoo vry zyn U bygaande correspondentoe ter

beoordeeling te doen toekomen .Het heeft geen zin er lang

over uit te wyden .ik zou telkens in herhalingen vallen ter-

wyl de correspnndentie een duidelyk beeld geeft „van de korte
inhoud,van myn dossier , U treft er ook een couvert in aan
hetwelf open gesneden is en waarin ikhet dossier gezonden asè
de vorige ^inister President op herhaaltverzoeK terug ontvipg
Heb laten informeeremnby het postkantoor in Den Haag doch

daar heeft wr~ v***, "'ut opengesneden ,uit bygaand brieje
een fotocopie van het origeneel hetwelk ik aan den Minister ^

Presdent had gezonden ,doch er nooit meer iets van vernam ,

blykt ,dat de bewuste ambtenaar overtuigd was een srafbaar fll

feit te plegen en daarom zyn naam heeftverzwegen .Bewys dus §

dat in Den Haag wel degelyk brieven onderschept worden

Dien nog even terug te komen op de Raad van Europa belast n*
met de uitvoering ven het Statuut over de rechten van de mens
Men heeft daar myn zaak afgeweze^nniet op het Statuut dat
kon men niet ge zien de artikelen van het Statuut maar op
art 46 par 3 van het interne reglement der commissie nu heb-

ben we natuurlyk te maken met het Statuut en niet met een
intern reglement heb echter de moeite genomen Straatsburg te
verzoeken ,ds woordelyke inhoud van dab artikel te mogen '
vernemen hierop ontving ik weer nimmer antwoord .
Vermeen U er nog op te moeten attendeeren dat ik in 1935 een
vaste aanstelling heb gekregen , Tevens vermeen ik U er te
mogen opmerken dezer dagen weer aan ¥inister Telkamp te
hebben gescheven . Gaarne zie ik Uw gunstig antwoord tegemoet

Hoogachtend
G I Kuhlmann

Camminghastraat 60
Leeuwarden



'a-graveakage* 21 noTeaoer

Aaa Zijne Excellentie
de Xiiti»ter vaa BtttMmlaadae Zaken.

•ievkij ke* ik 4e eer, fve Excellentie afecltrift - ia
tweevoud - te deea teekoaen TBU «»n «ohx!4Te& i* ft» 18 aorwrtar

d« k«8r KnhlMoa* t»
v«lk« ik t» s. t. gaaanie terug 0Bivmagt

gaa& ia arigiamli kivrktj.
te T&»te eawd.a*i« Toe» de I.T.B. zoa gaame TVXAOKWR,

of 4« h«er 1Cnhl«>tini W J «9 Ï.T.B. %*k»ad la en, me dit kat
geval aoakt aî a, of de diemat roarta eaige keaoeieaia keeft
gekad «et kei eaderaekeppea ran «orreapoade&tle aet da Siaiater-
?reaideat, waarerer de keer Xaklaaaa ziek beklaagt*

9e griffier der Coxaiaaie rooraeead,
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen: div.

r
AAN

L.

de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheids-
dienst
Binnenhof 1a

Uw brief van: 21-11-'63
nr. 91036

Onderwerp G. I. Kuhlmann

Directie

Afd Kabinet

Hoofdafd.

Mr 52007 II

's-Gravenhage, 12 december 1963

Onder terugzending van de bijlagen van het

request van de heer G-.I.Kuhlmann deel ik u mede,

dat adressant noch bij de Binnenlandse Veiligheids-

dienst, noch bij de politie te Leeuwarden bekend is.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

DE SECEETARIS-GENERAAL,

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

A 231643«-41



19 d«o«mb*r 1965.

'S» he*r Ö.ï. guhlzura.

Ik d« **?» n naaena ft* raat»
TOOT 4* 91iiae&la&a»e T«illefaeidadienst raa d* ¥tr*ede
éér Stat«n*d«&«»aal, a«de t* Atóen, d*t, naar d* ooaaiavi
göbl«k«a is, u n&eh bij de ».?*». , niolt M j de politie
t* Z***mr«rd«n b«k«&d teat* 0« 1&3 mr «otoi^VMi «wit d*

mr

C»r* A.
d»r Comisale.
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