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YEBTROUWELIJK

Bijgaand doe ik U toekomen afschrift van de brief van
de heer A. Notenboom te Numansdorp alsmede van het mijnerzijds
daarop gegeven antwoord. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
dienst deelde mij terzake mede, dat betrokkene noch bij die
dienst noch bij de plaatselijke politie in de administratie voorkomt.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

VERTROUWELIJK

\E 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.
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Afschrift

Aan zijne exellentie Minister Toxopeus
Numansdorp, 23 januari 1964

(_.

Dit schrijven "betreft de bij mij gerezen vermoedens, dat er
ten opzichte van mij bezwarende inlichtingen zijn ingewonnen.
Indien er een grond van waarheid voor mijn vermoedens aanwezig
is, verzoekt ondergetekende beleefd hierover iets te mogen vernemen.
Hierbij met de volstrekt oprechte bedoeling, een mogelijkheid
van waardig verweer na te streven.

Uw d.w.d.n.
w.g.

A. Notenboom
Groeneweg 8
Numansdorp.

Voor eensluidend afschrift,
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Baar aanleiding YBB. Uw brief yan 23 januari J*l.
ik U mede dat een onderzoek t «raak* h**ft uitgewezea, dat ïïw
vermoedens geen grond van waarheid
11 MINISTES 7AN BINNSKLASDSS
YOOT deze,
BI SECBETA1IS-(JEHERAAL,
(get.)

A . H . GÜNTHER

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