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18-Gravenhage, 19 december 196J,

Aan de Beer S,Scheepmaker»
»/• Ied**tie "Hollands Maandblad"
fcraierstsaat 26.

Zee* geachte Heer Scheepmaker,

Ia het "Hollands maandblad* van november Jl* laa ik een
,/' artikel Tan Tïw hand, hetwelk het volgende bevatte*

N da padvinderij van de B.T.B., die "telefonische mededelingen
van een dsji*'*»oader controle in dossiers bijschrijft, volstrekt

" onstate informatie als zoete koek aeeepteert, officieel geboak»
staafde gegevens langs sluipwegen via burenroddel e «d* te we te»
trachten te konen, en Juiste gegeveae interpre teert, {3Ï« «e alge*
mene omaehrijringen steunen op exacte, benoefflbare feiten). In
vekev op«ieat is het afluiaterea van de telefoon nog de meest
preferabele B»T,2.»methode, seker wanneer men «o enssbaldig is
als een las. Set blijft daa bij wij«e Tast aprekeâ oade* oa»*,
en vergiftigt niet de atmosfeer rond de geschaduwde, soals waaneer
oude dametje» ver*ooht wordt alle "verdashte" oitlati&gen van
een volstrekt bona fide hoogleraar in de Slavische Talen op
diens ooileges door te seinen, of waaneer de boren van so'n nan
net mallotige vragen worden lastig gevallen,**

Be vaste Comisissie voor de B.T.B, van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal zou het hogelijk op pril* stellen, indien 9 deae
"exacte benoembare feiten* aan kaar *ö«4% willen mededelen.

f Hetzelfde geldt alle 9 bekende details betreffende een hoogleraar
ia de Slavische talen en de door de 1V7*$* oatreat diens uitingen
en gedragingea benaderde daaetjea en buren, Of de wetensohapt
dat aodanigö - als elke- exacte inlichtingen de Commissie - al*
altijd - zeer welkom waro* voor 9 voldoende aantrekkelijk is o«

', « ** gevraagde gegevens - desgewenst mô ling - tê ^̂ isjareiikea»
weet ik natuurlijk niet.

Ww antwoord tegemoetsiende aet een door @v artikel, opgewekte
belangstelling - ik soa bijna zeggen met «en door de taak der
Commissie gelegitimeerde nienswagierighaid - verblijf ik inmiddels»
met gevoelens vaa de meeste hoogachting,

(Sr.JUTondeling)

Voorzitter der
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