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den Haag, 6 november 1963•

Gegevens inzake telefoongesprek dd.27 sept.1963 tussen de
heer E.Blaaüw te Maassluis en de heer P.G.Leeflang te
1s-Gravenhage.

Op 27 september 1963 vroeg de heer E.Blaauw om ca.l8,3o uur
een gesprek aan in cel no.662 te Maassluis met de heer P.G.
Leeflang te den Haag tel.no.668196.
Na enige tijd volgde" het gesprek, waarbij zowel de heer Blauw
als mevrouw M.H.Veeman(echtgenote van de heer Leeflang)
door een vrouwe s té m hoorde», zeggen"Dit is de P.S.P," of woorden
van die strekking; noch in de telefooncel noch in de woonkamer v
van de heer Leeflang wa^ iemand anders aanwezig, die deze woorde
heeft gezegd.
Beidende heer Blaauw en ; me vrouw Veeman) waren allereerst van
mening, dat aan het andere toestel iemand dit er doorheen zei',
in een later contact bleek dit niet het geval te zijn.

Ik heb zelf beide partijen onafhankelijk van elkaar gehoord
en kan U mededelen, dat zij bereid zijn een ve-rklaïring
over dit telefoongesprek af te leggen.

A. J.Bruggeman,
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

r
Aan
de lieer Mr.¥.Koops
Griffier van de vaste commissie voor
de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Binnenhof 1a

Uwbriefvan:
nr. 91002

Onderwerp:brief H. J.Lankhorst en
bijlage

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 52039

's-Gravenhage, 13 december 1963

In antwoord op uw brief van 15 november jl. no.91002 betreffende
de brief van de heer H.J.Lankhorst met bijlage deel ik U het volgende
mede*

De door de heer Bruggeman gemelde storing tijdene het door de
heer E.Blaauw vanuit een publieke telefooncel te Maassluis gevoerde
gesprek met mevrouw M.H.Veenman te ' s-Gravenhage is niet te wijten
aan enige activiteit van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Voor zover betreft de brief van de heer F.A.Roos van 1 novem-
ber jl. moge ik u verwijzen naar mijn schrijven van 12 december jl,
no.51934 II Kabinet.

Ik moge u verzoeken de leden van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst mede.te delen, dat ik er de voor-
keur aan geef de inlichtingen over de door de heer Lankhorst ge-

1-ĵ noemde "betaalde handlangster" te verstrekken tijdens de bespreking
met deze commissie op dinsdag 17 december a.s.

DE MINI VAN BimENLANBSE 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
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eollega,

hel» ik de eert V nwaem» de T»»te Goraalosie TOOST de
, ..- , 1,T,B. mede fe de l en » dat, a*w de Com»i«8ie ^ebteken i», de

door 9 geselde »toria« tijden» bet door de keer Blftttin
een ;pntblieke . telefooneel te Xaa9«l«ti« gevoerde geijfipelc net
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Het vriendelijk©
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