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In antwoord op Uw schrijven van 30 oktober jl.
nr. 70900 betreffende enige requesten deel ik U ter
vertrouwelijke kennisneming van de leden van de vaste
commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst mede,
dat omtrent de requestranten J.G.Detiger en J.Lieuwen
bij deze dienst geen gegevens bekend zijn.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze*,
—• •"••" *><
DE SECRETARIS-GENERAAL,

VERTROUWELIJK

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
$i 2 0 8 5 I S V

Amsterdam

28-10-63

Exellentie
Naar aanleiding van de berichten over pers en televisie neem
ik de vrijheid ÏÏ op de hoogte te stellen van mijn bevindingen.
Sinds 193! ben in in dienst van het Rijksloodswezen,en ben in de zomeir van
1949 in Amsterdam gekomen als loods Ie Klasse.
Als waarschijnlijk als ik me goed kan herrinneren moest ik ep Zaterdag 7-4-56
om 13.15 varen met het Engelse ms ,„Bullfinch,, capt.D.G.Biggen.
Op deze reis hkeft iemand die zich Diggen noemde,miji onder een zekere hypnose
gezet,doch met dien verstande dat ik me nog terdege kon herinneren wat er;
plaats vond.Een rapport hiervan daterend van ff' April dus 2 dagen later,- heb
ik ingezonden bij de Rijkspolitie te Water >Westerdoksdijk 2,alles op aanraden
van de commissaris van het loofswezen de heer van Lieshoujb.
(_ Het bevreemde mij ten zeerste dat de directeur van het loodswezen de heer
f
J,J,Steensma hier totaal niets mee te maken wilde hebben,
fc'. Twee recherefeurs zijn toen bij mij thuis geweest om een bespreking te voeren
maar het leek er meer- op dat ik een verdachte waa dan een beklaagde,zoo werd
mij een paar maal de vraag gesteld hoeveel fototoestellen ifc bezat en welk
merk,Ik heb hierop geantwoord een inklapbare kodak jaar I93^»
Een week daarna moes;t ik o>p aanraden van mijn commissaris met de zelfde boort
mede om deze naar buiten te loodsen»de twee: rechercheurs zouden dan bij de
sluizen zijn om een reconstructie te geven hoe men mij op korte afstand oadeit
deze b»g»hypnose op een foto hadden gezet.
Ka deze affaire heb ik steeds last van een volkj,e die steeds" mijn gangen na gaan
vocHcal als ik oip reis ga of er van terug koiuji dan word ik steeds gecontroleerd
of ik wel nasEr huis ga.Wanneer TJ over af takking spreekt van mijn telefoon dan.
dan bestaat er maar een ,,ja,, het kan niet andera.
Er zijn eens twee PTT era aan. mijn deur geweest om mijn telefoon na te zien,
toten ik hun vertelde dat daar NIETS aan mankeerde,zeiden ze dat dat in verband
stond met de andere straat,kortom de bedrading van uit de grond tot het toestel
werd veranderd,met gevolg dat na deze behandeling de telefoon een stuk minder
^
hoorbaar was;,waarop ik een klacht indiende en een andere telefoon kreeg doch
(_ het is steeds de zelfde gebleven dus slechter:.
Ik wil niet spreken over wat er in die tussentijd heeft plaats gevonden want
dat beslaat een volledige trilogie over treiterpartijen lichte gevallen van
vergiftingen en keelbesmettingen.
Maas: waar het bij mij om gaat is hoe lang moet ik nog gebukt gaan onder deze
omstandigheden,en bij God niet wetende wat ik dan wel op mijn kerfstok heb
gehadt.Ik hou dan ook vol dat mijn hele familie al een paar jaar hierondergebukt gaat,als b.v.de dochter- het ziekenhuis uit en de vrouw er meteen in.
Hier heb ik een kleine tip opgelicht dat mijn leven al jaren in een ergere mate
moet doorbrengen,
Exellentie ik heb £ên verzoek en dat is dat ik onder geen een voorwaarde in de
publieke belangstelling wil komen te staan.
Deze treiterpartèjen sluiten aan op het buitenland dat heb ik gemerkt dat ik
met storm weer mee moest varen zoo wel naar Hamburg als SouthHampton of
naar Vlissingen steeds waren ze op de hoogte van mijn komst ik heb dit pertinent
opgemerkt.Hopende dat U hieraan een radikaal einde wil maken en de BVD eens wil
vragen hoe of ze mij daar voor uit hebben gekozen verblijf ik in afwachting
Gaarne wilde ik een klein berichtje van U ontvangen dat U wel zeker mijn brief
hebt ontvangen,mijn brieven komen blijkbaar allemaal lang niet op zijn bestemming
daar er veel bij zijn daar ik nooit enig antwoord op ontvang,
[ .Lieiawen
idijkstraat 4
lam post Nieuwendam
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Naar aanleiding van de berichten over pers en televisie neem ik de
vrijheid U op de hoogte te stellen van mijn bevindingen.
Sinds 1931 ben ik in dienst van het Rijksloodswezen, en ben in dB zomer
van 1949 in Amsterdam gekomen als loods Ie klasse.
Als waarschijnlijk als ik me goed kan herinneren moest ik opzaterdag
7-4~'56 om 13=15 varen met het Engelse ms. "Bullfinch"capt.D.C.Diggen.
Op deze reis heeft iemand die zich Diggen noemde mij onder een zekere
hypnose gezet, doch met dien verstande dat ik me nog terdege kon herinneren wat er plaats vond. Een rapport hiervan daterend van 9 april dus
2 dagen later heb ik ingezonden bij de Rijkspolitie te Water, Westerdoksdijk 2, alles op aanraden van de commissaris van het loodswezen de heer
van Lieshout.
Het bevreemde mij ten zeerste dat de directeur van het loodswezen de
heer J.J.Steensma hier totaal niets mee te maken wilde hebben.
Twee rechercheurs zijn toen bij mij thuis geweest om een bespreking te
voeren maar het leek er meer op dat ik een verdachte was dan een beklaagde,
zoo werd mij een paar maal de vraag gesteld hoeveel fototoestellen ik
bezat en welk merk. Ik heb hierop geantwoord een inklapbare kodak jaar 1931.
Een week daarna moest ik op aanraden van mijn commissaris met dezelfde
boot mede om deze naar buiten te loodsen, te twee rechercheurs zouden
dan bij de sluizen zijn om een reconstructie te geven hoe men mij op korte
afstand onder deze b.g.hypnose op een foto hadden gezet.
Na deze affaire heb ik steeds last van een volkje die steeds mijn gangen
nagaan vooral als ik op reis ga of er van terug kom dan word ik steeds gecontroleerd of ik wel naar huis ga. Wanneer U over aftakking spreekt van
mijn telefoon dan bestaat er maar Een"ja" het kan niet anders.
Er zijn eens twee PTTers aan mijn deur geweest om mijn telefoon na te zien,
toen ik hun vertelde dat daar NIETS aan mankeerde, zeiden ze dat dat in
verband stond met de andere straat,kortom de bedrading van uit de grond
tot het toestel werd veranderd, met gevolg dat na deze behandeling de
telefoon een stuk minder hoorbaar was, waarop ik een klacht indiende en
een andere telefoon kreeg doch het is steeds de zelfde gebleven dus slechter.
Ik wil niet spreken over wat er in die tussentijd heeft plaats gevonden
want dat beslaat een volledige trilogie over treiterpartijen lichte gevallen van vergiftingen en keelbesmettingen.
Maar waar het bij mij om gaat is hoe lang moet ik nog gebukt gaan onder
deze omstandigheden, en bij God niet wetende wat ik dan wel op mijn kerfstok heb gehad. Ik hou dan ook vol dat mijn hele familie al een paar jaar
hieronder gebukt gaat,als bijv.de dochter het ziekenhuis uit en de vrouw
er meteen in. Hier heb ik een kleine tip opgelicht dat mijn leven al
jaren in een ergere mate moet doorbrengen.
Excellentie ik heb één verzoek en dat is dat ik onder geen een voorwaarde
in de publieke belangstelling wil komen te staan.
Deze treiterpartijen sluiten aan op het buitenland dat heb ik gemerkt dat
ik met storm weer mee moest varen zoo wel naar Hamburg als Southampton
of naar Vlissingen steeds waren ze op de hoogte van mijn komst en ik heb
dit pertinent opgemerkt. Hopende dat U hieraan een radikaal einde wil
maken en de BVD eens wil vragen hoe of ze mij daar voor uit hebben gekozen
verblijf ik in afwachting. Gaarne wilde ik een klein berichtje van U ont vangen dat U wel zeker mijn brief hebt ontvangen, mijn brieven komen blijkbaar allemaal lang niet op zijn bestemming daar er veel bij zijn daar ik
nooit enig antwoord op ontvang.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Uw brief van 30-10-1963
nr.70900
Onderwerp, r e que s t en

VERTROUWELIJK
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Aan de heer Mr.W.Koops,
Griffier van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Binnenhof 1a.
Afd.KABINET
Nr„51894
's-Gravenhage, 2 december 1963

In antwoord op Uw schrijven van 30 oktober jl. nr,70900 betreffende
enige requesten deel ik U ter vertrouwelijke kennisneming van de leden
van de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst mede, dat
omtrent de requestranten J.G.Detiger en J.Lieuwen bij deze dienst geen
gegevens bekend zijn,
'
' ' "~
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,,
DE SECRETARIS-GENERAAL,
w.g.A.H.Günther

C

VERTROUWELIJK

Af d. KABINET

Onderwerp request W,Gortzak

2 december

nr. 51838

Met verzoek de leden van de vaste commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst terzake vertrouwelijk in te lichten doe ik U hierbij
toekomen afschrift van mijn brief aan de heer W.Gortzak te Amsterdam..
Bij telefonische navraag is mij gebleken, dat door de administratie
van de Universiteit van Amsterdam routinematig naar elke sollicitant bij
de gemeentepolitie, navraag wordt gedaan. Welke inlichtingen werden verstrekt is mij uiteraard niet bekend, doch aangenomen mag worden, dat
deze overeenkomen met de door de heer Gortzak zelf vermelde feiten,, Door
het Presidium van de Universiteit wordt bij de beslissing over een benoeming al naar gelang de aard van de functie dit noodzakelijk maakt wel of
geen rekening gehouden met de door de politie verstrekte inlichtingen.
Voor de onderhavige functie van de heer Gortzak achtte het Presidium de
uitslag van een politiek antecedentenonderzoek kennelijk niet revelanto
Het inwinnen van inlichtingen naar sollicitanten geschiedt bij de
gemeenteinstellingen in Amsterdam naar aanleiding van de circulaire aan
de gemeentebesturen van mijn toenmalige ambtsvoorganger van 17 december
1951 nr•5926,Afd.A.Z., Bureau I.Kabinet betr. het zgn„Ambtenarenverbod,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,
w.g.A.H.Günther

/
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AFSCHRIFT
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
, . „ van
Uw brief
TT

o/t -ir> in^T
24-10-1963
7 ,, -,i,-,
d-11-lybp

Onderwerp request

e heer W.Gortzak
-i ij. jde -oBourbonstraat
v
x
o. i 18
o i.hs
Charlotte
A
j.
j
TT
j.
Amsterdam-west.

m

Af d. Kabinet

Nr„ 51838

' s-Gravenhage, 2 decamber 1963.
In antwoord op Uw brieven van 24 oktober en 2 november jl„ deel
ik U mede, dat mij na onderzoek is gebleken, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij Uw benoeming tot kandidaat-assistent bij de Universiteit
van Amsterdam niet betrokken is geweest.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS -GENERAAL,
(get,) A.H.Günther

Onderwerp request
VERTROUWELIJK

Aan de heer Mr»¥.Koops
Griffier van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Binnenhof 1a,
Afd.Kabinet

Nr.51737

's-Gravenhage, 2 december 1963»

O

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik U hierbij toekomen copie van een request van de heer J.B.Westerwijk Bosdijk te
's-Gravenhage en het daarop verzonden antwoord,,
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheid deelde mij mede, dat
betrokkene bij die dienst volkomen onbekend is.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze
DE SECRETARIS-GENERAAL,
w,g=A.H.Günther

-3Afschrift
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen s Westerdijk Bosdijk,Jacobus,
Bernard, particulier, wonende te 's-Gravenhage, Ruinerwoldstraat 64
en tijdelijk werkzaam bij de N„V.S.N.A.F., Laakweg 142 alhier;
dat hij de dato 1 november 1963? des middags omstreeks l6„30 een onderhoud had met den Heer E.Ruitenbeek, wonende aan de Erasmusweg 147 alhier
en eveneens werkzaam bij voornoemde ENAF N.V,;
dat hij, na dit onderhoud tot de conclusie kwam dat hij en zijn gezin,
in hun gezamelijke woning, gelegen aan de Ruinerwoldstraat 64 alhier,
sinds geruimen tijd, dagelijks afgeluisterd worden;
dat middels een opname apparaat, het een en ander vermoedelijk vastgelegd
wordt op een band of plaat;
dat deze band of plaat naderhand, onder ander in het bedrijf ten gehore
wordt gebracht;

o

dat de weergave evenwel van dien aard is, dat net slechts gedeeltelijk
en dan nog moeilijk kan verstaan, doch dat zijn Chef de Heer van Diem,de
bedrijfsleider de Heer Braakman en de gewezen Sociale werkster van de
N.V.ENAF, mej.Hordijk, het wel zullen moeten kunnen bevestigen;
dat hij als gerepatrieerde Nederlander uit Indonesië,bereid is zich te
onderwerpen aan de Nederlandse wet;
dat deze omroepmethode schadelijk is voor hem en zijn gezin en derden,
die in zijn woning ter sprake worden gebracht;
dat het hem bekend is, dat personen verdacht van buitenlandse activiteiten,
afgeluisterd worden;
dat hij evenwel geen enkele buitenlandse connectie heeft;
dat, indien het voorgaande voortvloeit uit een of ander Regeringsvoorzorgsmaatregel, hij het moeilijk aan kan nemen dat eveneens aan kamergeheimen
en andere huishoudelijke aangelegenheden,openbaarheid moet worden gegeven;

c

dat hij, indien het voorgaande niet het gevolg is van een actie van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst, doch slechts gebaseerd is op het initiatief
van hem en zijn gezin vijandig gestemde personen om hen het leven onmogelijk te maken, hij niet zal aarzelen om de Justitie te verzoeken aan meerbedoelde activiteiten een einde te maken;
REDENEN, waarom hij zich tot Uwe Excellentie Minister van Binnenlandse
Zaken wendt,met het eerbiedig verzoek hem mede te willen delen of meerbedoelde afluisteractie voortvloeit uit een voorzorgsmaatregel van de
Binnenlandsche Veiligheidsdienst.
's-Gravenhage, 5 november 1963=

Aan den Minister van Binnenlandsche
Binnenhof 19
's-Gravenhage.

Het welkdoende,
w.g. Vesterwijk

Zaken
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

UW Tarief van 5-11-1963
Onderwerp request

Aan de heer J.B„Westerwij k Bosdijk,
Ruinerwoldstraat 64,
's-Gravenhage.

afd.Kabinet
1s-Gravenhage.

O

nr.51737
3 december 1963

Naar aanleiding van Uw verzoek van 5 november jl„ deel ik U
mede, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij de door U geuite
klacht niet betrokken is.
De MINISTER VAN BINNENLANDSE
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL
(get.) A.ÏÏ.Günther

C

ZAKEN,

9 Baart 1964.

9e keer J «Mouwen,
Andijkstraat 4»
AMSfESBAH post ïieuwenda».

Hierbij feeb i& de eer, S nanena de vaste CoMissie van
da Tweede Zatter der Statea-öeaeraal -roer 4e Ii3saenl«»dse
Teiligihrtldstlftast mede t» delen dat* sas» de Coamlssie
is, de B.?.B. aet f nijrawr esiga bfflaoeleais heeft gtóad. ¥at raa
de in Bw brief aan de CosHBlssie renratte klaobten ook zij, de
B.V.B» heeft daarmee niets te aakea ^ekad.
Be eoagasiasie heeft voorts verno»eat dat ook bij de plaatselijke jolitie ia politiek opzioïtt niets te ^vea nadele bekead i»,
Mooht 7 oexiea desoadajtks redeïieja. t«iT Rebben TOOT klachten als
ia Wv &&1a!3L$9tt& Tervat daa kan de eoiteissie 9 slechts adriserea»
aodaaige klakten te riofaten tot het daarrooi1 gegigeade adres»
te vetert de politie raa d» plaats vaa lir iawoalsg.

r* A. Tondeltng)
Voorsitter der Ccand.asie,

307682V.

