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STATEN-GENERAAL Afschrift besteed voor de leden van
TWEEDE KAMER de vaste Commissie voor de

Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Amsterdam, 21 januari 1960.

Aan Zijne Exselentie Minister Mr.E.H.Toxopeus

Naar aanleiding van 't Woord van Mr.In 't Yeld over de B.V.D.
in de "behandeling der "begroting debatten van Binnenlandse
Zaken. En over foutieve rapporten waardoor carriëren gebroken
worden. Is 't ondergetekende zich vergund, tot uwe Exselentie
te moge wenden, voor 't hier volgende.
Ondergetekende is van Christelijke beginselen en lid van de
H.V.E*
Nooit en te nimmer lid geweest van eene Communistische
partij. Maar wel lid van de Vredesbeweging.
Vele jaren terug hebben twee Heren over mij informaties bij
buren ingewonnen en die daarover tegen mij niets mochten
zeggen,wat latei* toch tegen ondergetekende verteld werdt.

£"\t bleek (ook volgens sollicitatie van mijne schoonzoon,
'̂ die toen bij ons inwoonde) dat ondergetekende op de zwarte

lijst wa[S geplaatst.
Over dit geval, hebt ondergetekende met Zijne Dominee
Groeneberg ter zijne tijd gesproken.
Dat ondergetekende denkelijk op de zwarte lijst staat, dat
doet voor hem zelfs niet veel, maar wel voor de verdere
familieleden» Hopende, dat onder Uwe Exselentie deze lijsten
of Rapporten nader worden herzien en zonodig de personen in
kwestie te horen. Vele zijn aan die wiillekeurige handelingen
van Amtenaren overgeleverd, lot groote schade van'de persoon
zelfs enfamilie. Hopende, dat er eene radicale herziening
van die rapporten komen.

Met de meeste Hoogachting

Jacobus Slootweg geb. 26 juli 1888
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Uw brief van 21-1*60 Aan de Heer J.Slootweg
Afd.Kabinet Nr.40722 Brederodestraat 100 III

Amsterdam.

1 s-Gravenhage, 1 juli 1960.

Naar aanleiding van Uw brief van 21 januari j.l., waarvan
de behandeling enige vertraging ondervond, deel ik U mede, dat
Uw beduchtheid voor schadelijke gevolgen voor Uw familieleden,
voortvloeiende uit Uw lidmaatschap van een vredesbeweging
vele jaren geleden, ongegrond moet worden geacht, zoals een
terzake ingesteld onderzoek heeft uitgewezen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN a.i.
Voor deze,

De Secretaris-Generaal,

(get.) A.H.GUnther.
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Aan. de Heer dr.W.Koops
Commies-griffier "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof la. •
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Uw brief van:

Onderwerp:

VERTROUWELIJK

Directie

Afd. KalDinet

'S-GRAVENHAGE,

Hoofdafd.

Nr. 40722

l juli 1960
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Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de

vaste oommissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, doe

ik U bijgaand toekomen afschrift van het request van de heer

J.Slootweg te Amsterdam en het onder datum en nummer dezes

verzonden antwoord.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN a.i.,
Voor deze,

De Secretaris-Generaal,

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