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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER Afschrift bestemd voor de leden

van de vaste Commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst»

V E R T R O U W E L I J K

Modehuis: M.L. (Tijd,adres
P.C. Hooftstraat 126, Keizersgr.802
Europaplein 21 (filiaal) A'dam)
Amsterdam. _^ _^ , . ., _ . ,-_

Den Bosch 19-12-'63.

Aangetekend met Spoed!

Aan B,V.D.v.2de Kamer,
Den Haag.

M.

Bij deze wil ik U laten weten, dat al jarenlang m'n post

is onderschept én telefoongesprekken zijn afgeluisterd.

Zowel van het een als het ander heb ik Getuige!

>. Ik verzoek U, dit met spoed te onderzoeken.

Met de meeste hoogachting,

(w.g.) onleesbaar.

STATEN-GENERAAL 's-Gravenhage, 20 december 1963.
TWEEDE KAMER

Modehuis M.L. ,
p/a Keizersgracht 802,
AMSTERDAM»

* *•*

Hierbij heb ik de eer de ontvangst van uw schrijven ge-
dateerd Den Bosch 19 december 1963 aan de vaste Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te bevestigen.

Aangezien uw handtekening onleesbaar is en de brief
zowel als de enveloppe verder uw eigen naam niet vermelden,
is het de commissie onmogelijk, deze aangelegenheid te
onderzoeken, zodat ik u verzoek mij uw naam te willen laten
weten. Wellicht is het dan nuttig dat u daarbij tevens de
namen ei adressen opgeeft van de getuigen, waarover u in uw
brief gewag maakt opdat het onderzoek van uw klacht zo ge-
degen mogelijk kan geschieden.

De Griffier der commissie voornoemd,

(wtg.) W, Koops

(Mr, W, Koops),
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Modehuis M,L.
P.C, Hooftstraat 126,
Europaplein 21 (filiaal)
Amsterdam,

(Mej. W ..M, ,Leo
Tijd.Adres:
Keizersgracht 8O2
Amsterdam).

Den Bosch, 13-1-'64

Aangetekend

Aan Mr. Koops,
Griffier B.V>Dienst,
2de Kamer-Staten-Generaal1.

Weledelgestrenge,

In antwoord op Uw schrijven van 20-12-'63 bericht ik U,

dat het mij niet veilig lijkt-, de namen van getuigen juist

aan dit papier toe te vertrouwen, om meer dan één reden.

De President van de Amsterdamse ArrkRechtbank, de Edelacht-

bare User J» Coninck-Liefsting weet hiervan alles af.

¥ilt U zo goed zijn, zich met hem in verbinding te stellen?

Met de meeste hoogachting,

(w* g;) ¥iMi Leo;

O



20 december 1963* N/

Modehttlai K*L.,
p/a*K«iseragracht 802,

üetrfeij feeb Ik de ««r d* ontvaagat raa a»
gedateerd Bea Boeeh 19 deees&ea* 19^5 aaa de vaste C<«-

voor d* ÜJmealan&8a T*llî *id«di«iu!t -ran d*
Kaner der Stat«n-0«a»raal te b*v«stigen«

Aaagezien «nr haadtdtefiii^ oftl««a1»aar i» cm de birf.«»f
»ow«l als de ewrelogfe verdfler tw «ifwft aaav alet veraelden,
la het 4* ««awiasie mtiBOgelijk, Am* aaa««l*«e«^eid t*
<agtd«r«Mltftn, sodat ik A v»»e*k «14 mr naam te villes
laten weten. Well±e*t is het dan wittig dat u daarbij
tewffii de aamm «u *4*e**ea oyceef * mm de getui«eBt

«marorer a lm mr 1n̂ .ef gewag vaakt opdat het eaderaoek
uw klM&t aa gedegen aogelljk kan geeahiedeiu

B» ftartffier der ooMaiecie Tooxaoead,
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

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

L

Uw brief van: 21-1-1964
nr. 91.307

Onderwerp: w.M. Leo te Amsterdam

Directie

Afd, Kabinet

Hoofdafd.

Nr. 52414

's-Gravenhage. 28 januari 1964

In antwoord op uw nevenvermeld verzoek "betreffende Mejuffrouw

¥.M.Leo te Amsterdam, deelde het Hoofd van de Binnenlandse Veilig-

heidsdienst mij mede, dat "betrokkene noch bij de B.V.D. noch bij

de plaatselijke politie bekend is.

Afschrift van de brief, die Mejuffrouw Leo op 19 december jl.

aan het Hoofd van de B.V.D. zond, doe ik u hierbij toekomen als-

mede een afschrift van het door het Hoofd van de dienst daarop

verzonden antwoord.

'SE ZAKEN

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

Si 231643»-41



Afschrift

Modehuis : M.L.

P.C.Hooftstraat 126

Europaplein 21 (filiaal)

Amsterdam

(fijd.Adres
Keizersgr.
802 A'dam)

Den Bosch 19-12-'63

Doorslag

Aangetekend
met spoed!

Aan B.V.D., 2de Kamer

Den Haag.

Bij deze wil ik U laten weten, dat al jarenlang m 'n post is

onderschept en telefoongesprekken zijn afgeluisterd.

Zowel van het een als toet ander heb ik getuige!

Ik verzoek U dit met spoed te onderzoeken.

Met de meeste hoogachting

(ge t.) onleesbaar

C



Afschrift

Aan Mej. W.M. Leo

Keizersgracht 802

A M S T E R D A M

Uw brief van: 19-12-'63 Hr. 714-208

's-Gravenhage, 23 januari 1964*

Hiermede moge ik U berichten, dat Uw schrijven, gedagtekend

Den Bosch, 19-12-19^3, is doorgezonden aan de Minister van

Binnenlandse Zaken, aangezien Uw betreffende klachten niet be-

trekking hebben op een aangelegenheid van mijn Dienst.

HET HOOFD VAN DE DIENST

) onleesbaar

C



's-Gravenhage, 31 januari 1964*

Aan Mejuffrouw M*Leo»
Keizersgracht 602,
A K S *£ t & B A H.

Hierbij heb jLk de eer» 7 mede te delen dat» naar de
raste Co»issie IÉÉ* de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor d*
B.Y«B* gebleken is, de B.T#D. nimmer enige bemoeienis «et ü <**?•••
heeft gehadt «a dat de in Dw sohrijTen van 13 januari jl.
genoemde voormalige vice-president van de arrondissementsrechtbank
te Amsterdam, mr.Conlnck Liefsting, overleden is.

i/
(Dr. A.Vondeling)

Voorzitter der Commissie.

C
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INISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

l>
Bijlagen:

~
AAN:

de heer Mr.W.Koops
Commies-grif f ier "bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
(vaste commissie voor de Binnen-

I landse Veiligheidsdienst) l
Binnenhof 1a.

v. o. s .v.
28-1-'64
nr. 52414

Onderwerp W . M. L e o te Amsterdam

Directie

Afd. KABINET

VGravenhage,

Hoofdafd.

Nr. 52968

Ten vervolge op mijn nevenvermeld schrijven
doe ik u hierbij ter kennisneming toekomen af-
schrift van de "brief van Mejuffrouw W.M.Leo
te Amsterdam dd. 13 maart jl.

BE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

BE SECHETARIS-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.

$ 231643*-41



Afschrift.

Ben Bosch 13-3- '64

Modehuis: M.L. Tijd. adres
P.C.Hoofdstraat 126 Keizersgr.
Europaplein 21 (filiaal) 802 Adam
Amsterdam.

AAN
Mr.Toxopeus.
Den Haag.

Exellentie.

Met pijn schrijf ik deze aanhef omdat het
'n bewezen en bekend feit is, dat U Uw ambt geen
Eer aandoet, dit ten nadele van de andere bewindsleden,

Nog maals en deze keer met de meeste nadruk
en Spoed, eisch ik als ras-zuivere-Nederla,ndse,
'n openlijk onderzoek in het jarenlang-slverpende
onderscheppen van m'n aangetekende brieven en
telefoongesprekken, anders zie ik mij genoodzaakt
'n klacht over U als Medeplichtige in te dienen.

'n, door 'n "bepaald-Soort"
(-. Gedupeerde Schatrijke
L Zaken Vrouw!

(get.) W.M.Leo.

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

BiJ|a*en! twee

r
Aan
de heer Mr.W.Koops,
Commies-griffier bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal,
(vaste commissie voor de

j Binnenlandse Veiligheidsdienst)

0#isslis* 25-3-1964
nr. 52968

•*

Onderwerp: W.M.Leo te Amsterdam

Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 53197

's-Gravenhage, 13 april 1964

Ten vervolge op mijn nevenvermeld schrijven doe ik U hierbij

ter kennisneming toekomen afschrift van de brief van mijn ambt-

genoot van Justitie van 8 april jl. no. VR 594/025 met bijlage,

C
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,

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

M I N I S T E R I E V A N J U S T I T I E

Aan Zijne Excellentie de Minieter

van Binnenlandse Zaken

te 's-G R A V E N H A G E

Hoofdafdeling Publiekrecht
Afdeling Staats- en Strafrecht

Kenmerk: No. VR 594/025

1s-Gravenhage, 8 april 1964

Ik he"b de eer Uwe Excellentie bijgaand te doen toekomen een tot u

gericht schrijven dd. 23 maart 1964 van Mejuffrouw W.M.Leo te Amsterdam.

De Minister van Justitie,
Namens de Minister,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Publiekrecht,
Voor deze,

(get.) onleesbaar

C

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,



Afschrift

Modehuis: M.L.
PC.Hooftstraat 126
Europaplein 21 (filiaal
Amsterdam.

Tijd.adres
(Keizersgr.)
(802 A'dam)

Den Bosch, 23-3-'64

Aan Mr.Toxopeus.
Den Haag.

C

Excellentie.

Nogmaal en zoals ook de eerste keer op 13-3-'64, met pijn,

schrijf ik deze aanhef, omdat het 'n bewezen en "bekend feit is,

dat Uw Uw ambt geen Eer aandoet, dit ten nadele van de andere

bewlndsleden.

Zoals ik reeds in 1963 aan B.V.Dienst aangetekend schreef, eisch

ik als ras-zuivere Nederlandse, 'n openlijk onderzoek in het jaren-

lang - durende onderscheppen van aangetekende brieven en telefoon-

gesprekken, anders zie ik mij genoodzaakt 'n klacht tegen U als

medeplichtige in te dienen.

Ondertekening:

t

Een, door zwendelambtenaren , in

samenwerking met dito advocaten, zwaar bestolen ZakenVrouw.

(get.)¥.

OVEREENKOMSTIG HET OORSPRONKELIJKE,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,


