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s-Gravenhage, 5 Gctcbsr 1355

Aan het directoraat D.V.D. '

Directie, v

13el.r. conflict oovjet-ünie/couuu.China.
••— — -*——• — ——.*-••••*— — .J. •.*.«.— ».•• ' ' ' '

"T"\e r* er en,

Zoals u uiteraard, uit d<v zeer scherpe verklaring
van de chinese minister v. buitenlandse zaken S.j en ïi, hebt kunnen
opmaken, is de reeds langere tijd werkzame -contjpcver.se tussen de
öc v j et-Unie en communistisch China -thans uitgelopen op een "o oèn-
lijk conflict. . . . - • . .

zal u echter in4fit bekend zijn, dat zulks het
direct en onmiddellijk gevolg is geweest van een schri.lven, het-
'welk IK aan de regering van laatst g «noemde mogendheid heb de en
toekomen. Cver d« inhoud vaii' d%t schri.jven wens ik mi.1 vanself-
sprekend niet nader uit te laten.

Dit neemt echter niet weg, dat zich in de toe-
komst omstandigheden Kunnen voordoen, welke het wenselijk wsken,
het atmtal conflicten .in de utereld juist niet te doen toenemen,
doch deze Juist zovsei 'als doenli.1k te beperken.

' V *

het oog daarop is het dan cck van belang, dgf

'ie iiiogelljitrieid âl blijven bestaan om evengenoemd conflict zo
nodig op de kortst mogelijke termijn we'3**, volledig ,te doen bi.ilo"ren,

üöt .can ecnter niet yan aij ;-:i.)n om reeds te béccr-
cf en zo ja, in welke m^t? a» bedoelde omstandigheden in de

toekomst sullen intreden. Reden Aa^rom ik ock cp dit punt niet
oereid of in staat Kan zijn om daarover nadere inlichtingen te
v er s ca a f i' en.

Vertrouwende dat u. van een en ander nota zult
•villen nemen, verblijf ik inmiddels,

Veenendaalkade
met de /neeste hoogachting,

* (mr J .v.d.-iclen.) ,



Aan H.M. de Koningin der
Nederlanden. ;

G-;eft mét verschuldigde eerbied te kermen
de ondergetekende Mr J. v.d.Kol'ftn, wonende te ' s-Grav?nhage, Veanendaal-
kade 81'4j '~~' "

dat hl* ermede bekend Is, dat *&. Jaren lang in- zijn beven g.^noeinde
woning door of in opdracht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, op t--:.
van plaatsen verborgen microfoons zijn opgesteld, welke deze instantie
of zijn handlangers in staat st&Ji'èn. om- elk wcopd dat in ziln huis wor^
ge is prolten, af te luisteren -en- v7sïr%e,t aldus afgeluisterde gebruik te
maken tot schade van ondergetekeïldfis publieke of private belangen;

dat hij er voorts mede bekend*'Ta,- dat reeds Jaren lang in de woning
van omwonend? buren, 'door of in-opdracht, van genoemde heiligheidsdienst
zgn. lichtversnell^rs zijn opgesteld,' althans .apparaten »et b<?hulp waar-
van de uiterst geringe lichthosvefjlheld welke door vlooren,, plafonds
e. d.' heendringt, zovsr te ver staten * dat het mogelijk is waar te nemer,
wat in onderfetekendes huis gebeurt en zelfs om brieven en andere schri'
uren te lezen terwijl na werden'geschreven - 'zulks. wederom met het. doel
hiervan gebruik te maken tot schade van cndergetekend.es openbare en-per-
soonlijke belangen; *• • ' . < • : ' • •

dat ondergetekende, sis sluitéfcyk van' da geschilderde,, door Q£ namen;
Dwer Majesteit s regering yerordfSieerds- suvele gedragingen vaoa g«n.o0ade
zgn. Veiligheidsdienst, voorts moet ondervinden, dat bij voortduring al
zijn, „gangen worden nagegaan, zij», telefoongesprekken, zelfs indien se
gevoerd'worden uit e'e'n ópenbar$"i;|ï<éÉocn:eelïT werden af geluisterd, en . dat
zowel door hem verzonden als oriir̂ aiagen correspondentie wordt geopend en
indien zulks zgn. *'ln het landsbelang" nodig wordt geacht, wordt achter-
gehouden; . ' ' '•• - . - :,

•dat ondergetekende voorts sto^t/onderviadsn, "dat door 4a vo-crt̂ ênie
en niet aflatende haat en tegenwerking va» meerg«io6atóe uiterst kwalijk
riekende instantie welke is dè-;-3gti, binnealaadse veiligheidsdienst, fcdt
het h©a onmogelijk is om ook .maar argons een positie v̂ n1 enige i»̂ oï--
tantie te verwervsn, ^odat hij n'u rseds vijftiet) .j.Uftr lang is verstoken
van eigen inkomsten, tengevolge^waarvan hij 9«n inkeiastendepving heeft
moeten lijden waarvan het bedrag\volgens een matige schatting kan wor-
den berekend op ca f 350.000.- 7twee .honderd vijftig duizend gulden:,);

dat thans beweerd word t i- dat i meergenoemde instantie tot dit eB 4®1*-
gelijk soort euvele gedragingen^gerechtigd zou ziin op grcnd van'een
- nog wel geheimt - koninklijk besluit, doch dat het geen betoog b«T
hoeft, dat geen enkel koninkliJH besluit en zelfs geen wet, Ower Majes-
teits regering het recht kan veusabaffen o» duidelijk in de Grondwet
verankerde burgerrechten als ie-*onschend.banrheil van de woning en de
iaarmeë verbonden private sfeer,: alsmede-het recht op bescherming van
persoon en goederen, waaronder" bt&grepen moet worden de bescherming, van
wettige persoonlijke belangen en publieke rechten, Indien zulks door
de een of andere spionnagedieiist zgn. in het landsbelang nodig wordt
geacht, manr eventjes buiten werking te stellen;

"dat hst voorts geen betoog behxaeft!, dat genoemde volstrekt ontoelaat-
bare methodes aisschisrn wel in staat kunnen zijn om me^-r eenvoudige gee:
ten te intimideren doch In ieder geval geen succes kunnen opleveren, in-
dien de betrokkene - zoals met aii:J hqt geval Is -daarvan volledig op de

is hoo'gte/en nog minder indien de betrokkene - zcsls eveneens met mij hefe
geval is - beschikt over een meer dan normaal verstand, zodat enig succ<
op het daarbij beoogde gebied, nl. het landsbelang, tot heden dan ook i:
uitgebleven en het uitsluitend is gelukt oa, gelijk opgemerkt, onderge-
tekende in zijn persoonlijke belangen te benadelen;

dat nog afgezien daarvan, indien men van aeniüög: is dat de hier aange-
duide, als fascistisch of ccmiauni"stisch te brandaeyken methodes elke st?
met inbegrip van df? fascistische of communlstisöh«i «eer schade dan voo]
deel moeten berokkenen, het volmaakt duidelijk is det hetzelfde o.ok gele
ten aanzien van de nederlandse staat;

dat evenwel ondergetekende, iïtdlen de openbare aacht van mening moch'
zijn, dat de geschilderde situatie t.a.v. ondergetekende behoort'te wor-
den gecontinueerd, zijnerzijds bereid i$ om hierbij zijn medewerking té
verlenen, doch dan tegen een door de Staat der Nederlanden aan hem toe
te kennen vergoeding van f SOO,- j>er &aand voor de microfoons, f 500.-
per toand voor de "lichtver-snellé»" als nader aangeduid en f 350.- p.ia.
voor het schaduwen, het aftappen van telefoongesprekken en de censuur O'
©niergete'kendes correspondentie;

l dat voorts wat betreft



Vervolgblsd -g- verzoekschrift mr J. v, d, Molen
te » s-Gravsnhage, dd 26-10 '65 aan H.M. de Konin-gin.

dat voorts wat betreft ondergetekenden inkomst -end e-rring, els hierboven
begroot op f 25Ü.OGO.- gedörend,© • " & « laatste 3.5 jas-r, deer Imm ewa.
regeiïfïi wordt voorgesteld in fïfen zin dat dit bedrs.g door öe Stsat
d*>r Heüerlanöen aan hem in de loep van ten hoogste tien .ffcren 'zal wor-
den ultbet as lö j

dat ondergetekende g-eméend^iigseft er geed aan te doen cm <2ese q^s-
tie aanhangig te maken door dé ,.$êg van e$ri ver£oe^2chrift ?s^ri d© itr^cE
d.ccr welker goedkeuring de gBB*feside Blnrenlï.nds$ fei-ligheidsdicnst im-
mers in staat wordt gesteld ö.® .^elncriiaiEeer^e . tendeliEger; te rerf Ach-
ten, temeer ciaar op dezs wij z® Se Tfiri die zi^&e wel gewenste
houding voorlopig Ëan

Redenen waarom hl J Ower ' Malies t eit eerbiedig verzee&t offi
de onmiddellijkö verwi^KIriög ran alle iE ondergetekendes huls

aangebrachte verbergen afluisfeer-appargttBn te gelasten. ef te doetó .ge-
lastan, • alsmede ds BinnelamcU©. f eilig]aeidsd£«rast te v*irb,iederi cf te
doen verbieden om nog langer gï@|ï,rtai& ta laaken cf te doen maken van
licht.versn-eller.s of andere soortgelijKe apparatuur «et het co$»fè>r-ït,.cffi
ondergetekendas haadölir*g:en • est /-gëdragiagen. in zijn private wéjRi^ 'af:
te loeren en voorts geHoead© ^üillglieldsdiaist te verbieden om •
wettelijk recht ondergetek.ends«^';telèfcetigésprekker. 'af 'te ïüister
2Ji,j,ïi in- of .uitgft'afifte corrsspe^ê-catiQ t* eensureréE of op armere
diens wettelijke '

hetzij te 'bevelen ©f te doen feéveleri^ dat aan •OTïderge.tslts^aöft, t^t b .et-
dulden van de hierboven géJüa-'öï^aÊiBeeT'de! haridelimgan, na-aadeii
bedrag .groot f 1.P5G.- (twaalf'iiOE.dsrd en vijftig guM««i) 'iaC .

en voorts om aan ondergete'?,®Fidfe, als vergoeding
en ötaaruit' In het verieder: vo«ii*:tgevlceide der^fïng v»n ink&aisten, \'i,fö de
loo.p-;Tati tert h;0c,gste tien Jftriéa te doen uitb^taleïï een bedrag grbct
f.SÖO.Ö'OC*- (twe-3 aonderd vi'jiftig dülzan-d

rletwsik doende ens.



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen :

Aan:
He heer mr.W.Koops,

Commies-G-riffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,

(vaste commissie voor de B.V.D.),
Binnenhof 1a, ,

Uw brief van:

C Onderwerp: mr. M. V. d. Mol en, te
's-Gravenhage.

Directie Hoofdafd.

Afd.Kabinet Nr. 57913

's-Gravenhage, 16 november 1965,

VERTROUWELIJK

C

Voor de goede orde doe ik U ter informatie
de leden van de vaste commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst bijgaand toekomen fotocopie van
2 brieven van de heer mr.J.van der Molen te 's-Graven-
hage, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen.

Het 'Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
deelt mij mede in 1962 een summier antecedenten onder-
zoek naar betrokkene te hebben doen instellen in ver-
band met diens bezoek aan een Ambassade van een Oost-
Europees land. Uit dit onderzoek bleek, dat mr. van
der Molen als geestelijk gestoord moet worden aange-
merkt, hetgeen overigens ook uit bijgaande brieven
blijkt.

BE MINISTER/VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

VERTROUWELIJK

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



a-Gravenhage,18 noveafcer 1965

Zijn* Exoellenti*
da Miai«te3f van Binnenlandse Zake&»

C

Hierbij Iwfe ik d* eer ftr« Excellentie te doen to*ko&*a
afackPift - in tv**voud - van *«n «ohrijvan dd. 18 novealïM» jl»
van d* h*«r «r J.v»d,Hol«a te 's-Oravsahags,

S» va«t* Co««iaai« voor d* B. 7, D» aou zich gaarn* oxtrattt
het ia «doeld «ckri^ven te berd« gebraohte door ïïw* £xo«llestia
zien iageliclit»

Be griffier der Corad-asie vad*»

C -/'
(Mr.W.Eoopa)

507994*



's-Gravenhage, 18-11 '60 Aan de Commissie BVD
i-O d^r Tweede Kamer.

hierbij heb ik de eer U een afschrift te doen toekomen van een
request, waiks inhoud wel voer zichzelf spreekt. Ik. richtte het tot
n.u. de Koningin om te doen uitkomen, dat in dit soort zaken van de
ambtelijke instanties gean recht valt te verwachten. (Het request is
inmiddels doorgezonden naar Binnenlandse 4aken.)

iioewel, zoals U ziet, hier sprake is van een reeds jaren lang
voortdurende toestand, leek het mij gewenst de zaak thans aanhangig
te maken, omdat de bekende BVD-rel die enige weken geleden front-
paginanieuws vormde - hoewel ongewild - door mij werd veroorzaakt.
Ik had iiiij nl. tot de amerikaanse ambassade gewend ten einde een be-
paalde questie met een der daar werkzame functionarissen te bespreken.
Doch deze gaf ten antwoord dat de amerikaanse regering in alle op-
zichten "very intimate" is met de nederlandse, zodat het de voorkeur
verdiende de zaak via de nederlandse instanties voor te leggen.

Ik gaf te Kennen, dat de nederlandse Veiligheidsdienst reeds
lang, d.m.v. verborgen microfoons en zgn. lichtv^rsnellers in en rond-

(̂  om mijn woning zorg droeg om van al mijn doen en laten volledig op
de aocgte te blijven.
net was wel duidelijk, dat naar het oordeel onzer amerikaanse vrien-
den, zulk een handelwijze kwalijk te rijmen viel met de zo hoogge-
roemde en fel verdedigde democratische vrijheden.

ïoen enkele dagen daarna, helemaal per ongeluk een geheim stuk
over de BVD'via de. groenteman bij de krant belandde, was het voor
mij niet moeilijk, mij er een voorstelling van te vormen, wie en
wat hier achter zat - temeer daar tegen de betrokken ambtenaar
generlei maatregel werd genomen.

/ioals uit het request blijkt, ben ik van mening dat de regering
zich hier scnuidig maakt aan schending van in de Grondwet verankerde
burgerrechten; waar ook dat het algemeen belang zulk een schending
kan vereisen, evenals het algemeen belang bv. onteigening kan ver-
eisen. Doch in dat geval behoort de Overheid daarvoor een vergoeding
toe te kennen.

uet gaat niet aan, dat wij hier in Nederland een instantie hebben
die overal de neus in kan steken en iedereen in de wielen kan rijden

^ wiens gezicht of wiens meningen haar sympathie niet wegdragen zonder
C daarbij een beroep te kunnen doen op enige wettelijke grond.

Dit is zeker het geval wanneer de betrokkene zeer goed weet hoe de
zasen staan en zich tegen dit optreden van de BVD wenst te ver-
dedigen.

IK geloof trouwens niet, dat zulke in het landsbelang genomen
maatregelen, wanneer ze bekend worden, het landsbelang enig goed
kunnen doen.

Ik heb daarom de eer U te verzoeken, mijn in bijgaand request
vervatte zienswijze naar vermogen te wilden ondersjtpunen.

Veenendaalkade Met de meeste Hoogachting,!
214. L

/mr J .v. d. Mol en.)



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift voor de leden van de
vaste Commissie voor de B,"V.D.

's-Gravenhage,18-11-'65 Aan de Commissie BVD
der Tweede Kamer

C

C

Hierbij heb ik de eer U een afschrift te doen toekomen van een
request, welks inhoud wel voor zichzelf spreekt. Ik richtte het tot
H.M.de Koningin om te doen uitkomen, dat in dit soort zaken van
de ambtelijke instanties geen recht valt te verwachten.(Het request
is inmiddels doorgezonden naar Binnenlandse Zaken).

Hoewel, zoals U ziet, hier sprake is van een reeds jarenlang
voortdurende toestand, leek het mij gewenst de zaak thans aanhangig
te maken, omdat de bekende BVD-rel, die enige weken geleden front-
paginanieuws vormde - hoewel ongewild- door mij werd veroorzaakt.
Ik had mij nl. tot de amerikaanse ambassade gewend ten einde een
bepaald questie met een der daar werkzame funstienarissen te be-
spreken. Doch deze gaf ten antwoord dat de amerikaanse regering
in alle opzichten "very intimate" is met de nederlandse, zodat het
de voorkeur verdiende de zaak via de nederlandse instanties voor
te leggen.

Ik gaf te kennen, dat de nederlandse Veiligheidsdienst reeds
lang, d.m.v. verborgen microfoons en zgn. lichtversnellers in en
rondom mijn woning zorg droeg om van al mijn doen en laten volledig
op de hoogte te blijven.
Het was wel duidelijk, dat naar het oordeel onzer amerikaanse vrien-
den, zulk een handelwijze kwalijk te rijmen viel met de zo hoogge-
roemde en fel verdedigde democratische vrijheden.

Toen enkele dagen daarna, helemaal per ongeluk een geheim stuk
over de BVD via de groenteman bij de krant belandde, was het voor.
mij niet moelijk, mij er een voorstelling van te vormen, wie en
wat hier achter zat- temeer daar tegnn de betrokken ambtenaar gener-
lei maatregel werd genomen.

Zoals uit het request blijkt, ben ik van mening dat de regering
zich hier schuldig maakt aan schending van in de Grondwet verankerde
burgerrechten; maar ook dat het algemeen belang zulk een schending
kan vereisen, evenals het algemeen belang bv. onteigening kan ver-
eisen. Doch in dat geval behoort de Overheid daarvoor een vergoeding
toe te kennen.

Het gaat niet aan, dat wij hier in Nederland een instantie heb-
ben die overal de neus in kan steken en iedereen in de wielen kan
rijden wiens gezicht of wiens meningen haar sympathie niet wegdragen
zonder daarbij een beroep te kunnen doen op enige wettelijke grond.
Dat is zeker het geval wanneer de betrokkene zeer goed weet hoe de
zaken staan en zich tegen dit optreden van de BVD wenst te verdedigen-i
Ik geloof trouwens niet, dat zulke in het landsbelang genomen maat-
regelen, wanneer ze bekend worden, het landsbelang enig goed kunnen
doen.ïk heb daarom de eer ïï te verzoeken, mijn in bijgaand request
vervatte zienswijze naar vermogen te willen ondersteunen.

Veenendaalkade 214 Met de meeste hoogachting,
w.g.J.v.d.Molen.

(mr J.v.d.Molen)
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AFSCHRIFT

Aan H.M.de Koningin der Nederlanden

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen
de ondergetekende Mr,J.v.d.Molen, wonende te 's-Gravenhage,Veenendaal-
kade 214;
dat hij ermee bekend is, dat al jaren lang in zijn boven genoemde woning
door of in opdracht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, op tal van
plaatsen verborgen microfoons zijn opgesteld, welke deze instantie of
zijn handlangers in staat stellen om elk woord dat in zijn huis wordt
gesproken, af te luisteren en van het aldus afgeluisterde gebruik te
maken tot schade van ondergetekendes publieke of private belangen?
dat hij er voorts mede bekend is, dat reeds jaren lang in de woning van
omwonende buren, door of in opdracht van genoemde Veiligheidsdienst zgn.
lichtversnellers zijn opgesteld, althans apparaten met behulp waarvan de'
uiterst geringe lichthoeveelheid welke door vloeren, plafonds, e„d„
heendringt, zover te versterken, dat het mogelijk is waar te nemen wat
in ondergetekendes huis gebeurt en zelfs om brieven en andere schrifturen
te lezen terwijl ze worden geschreven - zulks wederom met het doel hier-
van gebruik te maken tot schade van ondergetekendes openbare en persoon-
lijke belangen;
dat ondergetekende, als sluitstuk van de geschilderde, door of namen
Uwer Majesteits regering verordineerde euvele gedragingen van benoemde
zgn.Veiligheidsdienst, voorts moet ondervinden, dat bij voortduring al
zijn gangen worden nagegaan, zijn telefoongesprekken, zelfs indien ze
gevoerd worden uit een openbare telefooncel wprden afgeluisterd en dat
zowel door hem verzonden als ontvangen correspondentie wordt geopend en
indien zulks zgn."in het landsbelang" nodig wordt geacht, wordt achterge-
houdenj
dat ondergetekende voorts nog moet ondervinden, dat door voortdurende
en niet aflatende haat en tegenwerking van meergenoemde uiterst kwalijk
riekende instantie welke is de zgn.binnenlandse veiligheidsdienst, het
hem onmogelijk is om ook maar ergens een positie van enige importantie
te verwerven, zodat hij nu reeds 15 jaar lang is verstoken van eigen
inkomsten, tengevolge waarvan hij een inkomstenderving heeft moeten lijden
waarvan het bedrag volgens een matige schatting kan worden berekend op
ca. f. 250.000.-(tweehonderd vijftig duizend gulden).
dat thans beweerd wordt dat meergenoemde instantie tot dit en dergelijk
soort euvele gedragingen gerechtigd zou zijn op grond van een nog wel
geheim! koninklijk besluit, doch dat het geen betoog behoeft, dat ^een
enkel k.b. en zelfs geen wet. Uwer Majesteits regering het recht geeft
om duidelijk in de Grondwet verankerde burgerrechten als de onschendbaar-
heid van de woning en de daarmee verbonden private sfeer, alsmede het
recht op bescherming van persoon en goederen, waaronder begrepen moet
worden de bescherming van wettige persoonlijke belangen en publieke
rechten, indien zulks door de een of andere spionnagedienst in het lands-
belang nodig wordt geacht,maar eventjes buiten werking te stellen;
dat het voorts geen betoog behoeft, dat genoemde volstrekt ontoelaatbare
methodes misschien wel in staat kunnen zijn om meer eenvoudige geesten
te intimideren dohh in ieder geval geen succes kunnen opleveren, indien
de betrokkene - zoals met mij geval is -daarvan volledig'op de hoogte is-
beschikt over een meer dan normaal verstand, aodat enig succes, nl, op
het beoogde gebied, het landsbeland tot heden dan ook uitgebleven is
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en het uitsluitend is gelukt om, gelijk opgemerkt,ondergetekende in
zijn persoonlijke belangen te "benadelen;
dat nog afgezien daarvan indien men van mening is dat de hier aange-
duide }als fascistische of communistische te brandmerken methodes elke
stap met inbegrip van de fascistische of communistische, meer schade
dan voordeel moet berokkenen, het volmaakt duidelijk is dat hetzelfde
ook geldt ten a.v. de nederlandse staat?
dat evenwel ondergetekende, indien de openbare macht van mening mocht
zijn dat de geschilderde situatie t.a.v.ondergetekende behoort te worden
gecontinueerd, zijnerzijds bereid is om hierbij zijn medewerking te ver-
lenen, doch dan tegen een door de Staat der Nederlanden aan hem toe te
kennen vergoeding van f.500,- per maand voor microfoons, f. 500,- per
maand voor de lichtversnellers en f.250,- p.m. voor het schaduwen,het
•aftappen van telefoongesprekken en de censuur op ondergetekendes
correspondentie.
dat voortd wat betreft ondergetekende inkomstenderving, als hierboven
begroot op 250.000 gulden geruderende de laatste 15 jaar, door hem een
regeling wordt voorgesteld in den zin dat dit bedrag door de Staat der
Nederlanfen aa hem in de loop van ten hoogste tien jaren zal worden
uitbetaald,
dat ondergetekende gemeend heeft er goed aan te doen om deze kwestie
aanhangig te maken door de weg vsn een verzoekschrift aan de Kroon, door
welker goedkeuring de genoemde BVD immers in staat wordt gesteld, de
geïncrimineerde handelingen te verrichten, temeer daar op deze wijze de
van die zijde wel gewenste geheimhouding voorlopig kan worden gewaar-
borgd.

Eedenen waarom hij Uwer Majesteit eerbiedig verzoekt om hetzij de on-
middellijke verwijdering van alle in ondergetekendes huis aangebrachte
verborgen afluister-apparaten te gelasten of te doen gelasten,alsmede
de BVD te verbiden of te doen verbieden om nog langer gebruik te maken
of te doen maken van lichtversnellers of andere soortgelijke apparatuur
met het oogmerk on ondergetekendes handelingen en gedragingen in zijn
private woning af te loeren en voorts genoemde veiligheidsdienst te
verbieden on zonder wettelijk recht ondergetekendes telefoongesprekken
af te luisteren, of zijn in en uitgaande correspondentie te censureren
of op andere wijze diens burgerrechten te scheiden;
hetzij te bevelen of te doen bevelen, dat aan ondergetekende tot het
dulden van de hierboven geïncrimineerde handelingen maandelijks een
bedrag groot f 1.250 zal worden worden uitbetaald;
en voorts om aan ondergetekende als vergoeding voor geleden onrecht
en daaruit in het verleden voortgevloeide derving van inkomsten, in de loop
van ten hoogste tien jaren te doen uitbetalen een bedrag groot f.250.000
(twee honderd vijftig duizend gulden).

Hetwelk doende enz.
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