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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagent twee

C

Uw brief van:

Onderwerp:

r
Aan
de heer Mr.W.Koops
Commies-griffier "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal,
(vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst)
_ Binnenhof 1a

Directie Hoofdafd.

Afd Kabinet Nr. 52196

's-Gravenhage, 28 januari 1964

C

Ter kennisneming van de leden van de vaste oommissie voor de

Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik u hierbij toekomen afschrift

van een schrijven van de heer J.H.A.M.de Wolff te Amsterdam alsmede

van het daarop verzonden antwoord.

DE MINISTER VAN BINtfMLAÏTDSE ZAKEN,
Voor deze,

DE SECRETARIS-GENERAAL,

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

AR 231643»-41
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Afschrift

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

r
Aan
de haar J.R.A.M.de Wolff
Bosstraat 30

L

Uw brief van: 2-12-1963

Onderwerp: afltti»tar*a taltfoon

Directie

Afd. K

Hoofdafd.

Nr.5«19*

's-Gravenhage,

Ia aatvooyö 09 «nr tori** Ta» 2 éawwrtMHr 41. daal ik u M&* «Kt
hat aflula-taraa vaa uw t«l*foo& alat ta «14 tam i» ma» «ni,«*rlai
aotlTitait Tan 4* Bi»n«ilsai4aa TaiU«halda41aa«t.

(get.)E.H.Toxopeus

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

S 231643«-41



Afschrift

Aan Zijne Excellentie Mr.E.H.Toxopeus.
Minister van Binnenlandse Zaken.

Den Haag.

C

Excellentie,

Amsterdam 2-12-63.

Eerbiedig richt ondergetekende J.R.A.M.de Wolff. Geboren
17-6-1897 te Amsterdam wonende Runstraat 30 te Amsterdam,
mij tot U met het beleefde verzoek het volgende onder Uw
aandacht te mogen brengen;

Zoolang ik mijn telefoonaansluiting heb, worden mijn
telefoongesprekken afgeluisterd, al meer dan twintig jaar,
en aan derde- doorgegeven.
Ondanks dat ik al meer dan eens hierover heb geklaagd is
hier tot nog toe geen verandering gekomen.
Dit heeft toch niets met de Staatsveiligheid te maken.
Hopende dat U hier een eind aan zult maken verblijf ik
Uwe berichten tegemoetziende met eerbiedige

Hoogachting

(get.)j.R.A.M.de Wolff

Runstraat 30.
Amsterdam.
2/12/1963.
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ISMINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAK

JJL

Bijlagen:

~i
Aan de heer Mr. W. Koops,
Commies-griffier "bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Vaste Commissie voor de B.V.D.

Uw brief van:

Onderwerp:

afluisteren telefoon,

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 52533

's-Gravenhage, 20 februari 1964.

Ten vervolge op mijn brief van 28 januari jl.

no. 52196, betreffende het request van de heer

J.R.A.M. de Wolff te Amsterdam, doe ik U hierbij

toekomen afschrift van een brief van betrokkene dd.

3 februari jl., alsmede van mijn daarop verzonden

antwoord.

DE MINISTER 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.

$ 231643*-41



Afschrift

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

r

Aan de heer J .R.A.M. de Wolf f ,
Runstraat 30,
Amsterdam.

Uw brief van:

3-2-1964

Onderwerp:

afluisteren telefoon,

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 52533

•s-Gravenhage, 20 f eüruari 1964 .

Naar aanleiding van Uw brief vaa 3 februari jl.
bericht Ik S, dat een verder onderaoek naar de door
f geuite klacht niet tot de taak ran mijn departement
beheert,

Dl MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAÏSS,

(get.) E.H. Toxopeus.

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

ift 231643*-41
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STATEN-GENERAAL Afschrift bestemd voor de leden van de
TWEEDE KAMER vaste Commissie voor de B.V.I),

O

O

Aan Zijne Excellentie Minister van Binnenlandse Zaken

Mrs E.H. Toxopeuso

Onderwerp; afluisteren Telefoon,

Kabinet nr. 52196 Amsterdam 3-1-1964.

Excellentie,

Eerbiedig richt ik, ondergetekende J,R.A.M, de Wolff.Run-
straat 30 te Amsterdam, mij, inverband van Uw schrijven als ant-
woord op mijn brief van 2.12.63 aan Uwe Excellentie gericht nog-
maals tot ïï,daar het Jaij uit dit schrijven niet duidelijk is of de
verantwoordelijkheid van Uw departement Binnenlandse•Zaken hier-
mee eindigt.
Hoewel het mij ongelofelijk voorkomt, daar de Nederlandse Staat:
de rechten van de mensch in zijn algemeenheid en van de Nederlandse
Staatsburger in het bijzonder waarborgd, tegen bedreiging van
welke kant dez.e ook moge komen.
Eerbiedig, Uwe berichten met belangstelling spoedig tegemoetziende,
verblijf ik met

Eerbiedige hoogachting

w.g. J.R.A.M. de Wolff
J.R.A.M, de Wolff.
Runstraat 30
Amsterdam.



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de heer Mr.W.Koops
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,

O (vaste commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst)

Bijlagen; twee Binnenhof 1a.

Afd.Kabinet Nr,52196

1s-Gravenhage, 28 januari 1.964 =

Ter kennisneming van de leden van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik u hierbij toekomen afschrift
van een schrijven van de heer J..R.A.M.de Volff te Amsterdam alsmede
van het daarop verzonden antwoord.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

/-̂  Voor deze,

DE SECRETARIS-GENERAAL

w.g.Günther-.
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Afschrift

O

Aan Zijne Excellentie Mr.E.H.Toxopeus.
Minister van Binnenlandse Zaken.

Den Haago

Excellentie,

Amsterdam 2-12-'63.

Eerbiedig richt ondergetekande J.R.A.M.de Wolff. Geboren
17-6-1897 te Amsterdam wonende Runstraat 30 te Amsterdam, mij
tot U met het beleefde verzoek het volgende onder.Uw aandacht te
mogen brengeni

Zoolang ik mijn telefoonaansluiting heb, worden mijn telefoon-
gesprekken, afgeluisterd, al meer dan twintig jaar, en aan derde
doorgegeven.
Ondanks dat ik al meer dan eens hierover heb geklaagd is hier tot
nog toe geen verandering gekomen.
Dit heeft toch niets met de Staatsveiligheid te maken.
Hopende dat U hier een eind aan zult maken verblijf ik Uwe be-
richten tegemoetziende met eerbiedige

Hoogachting

(get.) J,R.A.M.de Wolff.

Run straat 30
Amsterdam.
2/12/1963.



Afschrift

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de heer J.R.A.M,de Wolff
Runstraat JO
Amsterdam

w"w brief van; 2-12-1963 Afd.Kabinet nr.52196

Onderwerp s afluisteren telefoon 's-Gravenhage, 28 januari 1964.

O
In antwoord op uw brief van 2 december j l, deel ik u mede dat

het afluisteren van uw telefoon niet te wijten is aan enigerlei
activiteit van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(get.) E.H.Toxopeus.

C'



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

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

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

O

Uw brief vans

3-2-1964

Onderwerp?
afluisteren telefoon,

Aan de heer J.R.A.M, de Wolff,
Runstraat 30,
Amsterdam.

afd. Kabinet Nr. 52533

1 's-Gravenhage , 20 februari 1964,

Naar aanleiding van Uw brief van 3 februari jl. bericht

ik U, dat een verder onderzoek naar de door U geuite klacht

niet tot de taak van mijn departement behoort.

C
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(get.) E.H. Toxopeus.



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Afd. Kabinet.

Bijlagen 2

Aan de heer Mr„ W. Koops,
Commies-griffier bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Vaste Commissie voor de B,V.D.

O
Onderwerpt
afluisteren telefoon.

s-Gravenhage, 20 februari 1964-

Ten vervolge op mijn brief van 28 januari j.l. no 52196,

betreffende het request van de heer J„R„A.M„ de Volff te Amster-

dam, doe ik U hierbij toekomen afschrift van ean brief van de

betrokkene d.d. 3 februari j.l., alsmede van mijn daarop verzonden

antwoord.

O DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(w.g.) E.H. Toxopeus.


