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S TATE1T- GENERAAL
TWEJÜDE KAMER

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

Utrecht, 31 oktober

Aan de Tweede Kamer Commissie voor de B,V,D,

O
Mijne Heren,

Gaarne zou ik door Uw Commissie gehoord willen worden, daar ik mij,

geheel ten onrechte, voel benadeeld door de Binnenlandse Veilig-

heidsdienst. Mondeling zal ik bereid zijn daartoe alle gegevens

te verstrekken.

Hoogachtend,

w.gJ.ïï.v. Piggélen Jr.

J.H„v.Piggelen Jr„
Malielaan 26

_ Utrecht,
U



f 20

Aan de I»»» J.H. TOB Figgelea
ttai*iM& 26,
g T a E e a g

Hierbij heb ik de eer, 9 oed* te delen, dat 4e

0«MdJMi« TOOT A« B.T.D. bereid is B, ov«r««ïücott»1;ig

versoek d*d.51 oktobor 4.1., ia galMor te ontroage^ op

gtanenhof 11 t»

Be griffier dar

1.1

229992'-!



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

Aan de leden van de vaste Commissie voor de

Hierbij heb ik de eer, U Hoogedelgestrenge schriftelijk te
bevestigen dat voor de eerstvolgende werkzaamheden van Uw Commissie
de volgende data zijn vastgesteld;

dinsdag 3 december a.s. te 13.30 uur; "hearing" (v.Piggelen);

dinsdag 17 december a.s. te 19.30 uur; mondeling overleg met
de Minister van Binnenlandse Zaken, in het gebouw van de B.V.D-.

C De griffier djsé Commissie voornoemd,
" -^ '',

(J ï r fWiKoops) ,-V

ï'

C



's-Gravenïxage, 10 december

PSBSOOÏfïiïJK

Be keer J.I,van Piggelen. Ir*
Maliebaan 26,

g T & E C S g»

C
Hierbij heb ik de eert lï een conoept «- te tweevoud * te doen

toekoaeu vut de weergave vaa hetgeen bij de f̂eeariagr» van de Vutte

Commissie voor de B.T.B, op 3 deeeraber jl. Svejntijds ia verklaard.
Ik moge W verzoeken mij ̂ éa exemplaar wederom te willen does

toekomen houdende de naar ïïw mening aoodsakelijice correctie».

9e griffier der Co»mis»ie vooröoemd,

l/
(Mr.V.Koopa)
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COMCEPT.

ZAKEIIJXE IMOTO Ta* BS YERKUXISa TAK

J.I.T,Figge2.ea Jr*op 5 deeeaber Ifé5 tagaaöva* 40 voltallig»
Taaie Coaaiaaie TOOT de B*T.B., te» dele atgaae* bewegiag

ten dele ia a&tvoord of vragen «i% d» Ceaaiaaie»

Bc heb» Toowfcl^Ttf dr *IP* *»•! *oo* Savofa gereiad. 0»a* ben ik
16 «al ia Berlijn gevseat. In 1953 »«* Ik daar >*t3»g* 5 Baasden

ia bat kaap va» d* Internationale Jageadgeaeiaaehaft Dieaate

gewerkt. Al deaa reicea heb ik «elf gefiaaaeierdi k«t ging altijd

«o geadkoo? aof«lijkff a««atal liftrad« aaaa* ik Iwa ook twee ke«x>

tea beboeve «aa da

vluohteliJi«Ba die uit Oost-Doitalaad

haddea temikt» Sinda 1̂ 59 %ta ik ei«t a*«* ia Borlijn ffew««at.
ïijdena do Cuba-cri»l« diende aiob 'a avoada ten aljaea huiee

iaaaad aan* dia ai«h uit«af vcwr ««a aabte&aar faa Baitealaadae SSakfta

aaa, eaaaaal eiaaea, «idfc I««itlaee7d« al» aam aavtaaaar *aa d» B*T.B*
2ija aaaat «aa Veid«aaa. ÜJ het ge»$r«k dat rolfda «aa ook aija

vrouv aaawesiff. Bit gft«p*ek doarde eivea 2 aarf aija l»»oake» oitt«

•aa aaatal lM»»ainildigiagea aa deed dat op e«a oaaaagaaaaa aaaiey.

9o begoa hij» aij ia aaavasi^beid «ui aija mramr eiaaa t« hexlaaevea

dat ik deati Jda » dat ma T«56r ik aljn haidi«e eoht«ei»ote leerde

kaamaa - eea «ria«diaB*t|a ia BeTlija had aitt«a| roort» «ei bil o. a.

dat aijB VTOB» ait Ooat-ïtaitalaad afkoaatig ia (wat ai«t vaar iaf

si J koat ait Baiaa}f dat ik net Oo* t -Bal taland i» ooarreapondeatie

mtGa& ea bijv* Irlevaa ait &eiaaig (mtTing ea hij dreigde aij

•at het lot» dat Jaiat dia da^aa ieaaad «aa oreïkoaea Ma te Bareda

vsgea» apionna«« geanemteeard ea daarrooT atrafïeehtevlijk Texrolgd

mui* ïk Itatt toea e*« geaxdirokkea* Mija gewetea va* - aa i» - mttiver,

aaar het «om toch aiet da «axwte kaar «i Ja dat ia Xedeylaad ieaaad

«rote oaaaagaaaaaaadaa taa da aijde vaa d» ovexfeeid swa oadexviadea
«onder i«ta knaada te hebben gedaan. Be B.V.B»~«r vroeg atj* of ik
hem «dja eorreapoadeatie aat Ooat-Boitalaad ter iasage vilde govaat

ik heb hea toen da ferierea orerhaadigd aa allea oagaveer twee wekea

later «eer terug gekregen.

.-2*
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Bet volgende voorjaar i* dese besoefcer nog eeas bij «ij

gekomen* Mijn gangen si jn trouwens «l eerder nagegaan door lederlamdse

autoriteiten! «o heeft iemand ram het Kederlandse consulaat in

Berlijn aljf een» geeontroleerd of ik inderdaad verbleef op liet door

nlj opgegeven Yeat-Berlijnse adres. Ook sijn maar mijn indruk ken-

nissen van mij om inlichtingen bestierd, Si jn familieleden «ij» bij

al4a wetea aiet l»enAderd*

Inderdaad be» ik «eer d»a een» ia Oost-lerlijm geveetttf ik wom

het daar «el eens in ogeiwohoiar ne»ea en feovendiea mui het de*tijd»

in Oo»t-lerliin ten gevolge Tan de Talatakoer»en ttij»f»uler goedkoop

eten, «at voor Bijv waar ik mijn eigen reisen fiJiameierde, van belang

va». Ik ben een Bodelapoonregliefhebber, ik hwfe Merroor «el eontaeten
* •

net Qo»t*I}alt01and} ik heb ook een abonnement op het tî dao&rift*.....

*•**»«**•*••••»»«(».T»p. invullen!) gekregen, «aarvoor ik «ei een»

een foto lever p ook heb ik vel redevoeringen gehouden over dit

onderwerp* bijv* over het openbaar railvervoer ia Berlijn. Ik hoop

aij in de jowraaliatiek «pedaal betreffende dit onderwerp verder

te kunnen opeolalieerent ik heb uit dien hoofde de Kederlandae

•poorvegen al eens en fotomateriaal versoeht, naar dit i* «e altijd

geweigerd} het *o* mij niet verwonderen al» vaa. blijken dat ik dit

ook aan de S«t*3*te danken heb* T»ort« oorrepondeerde ik met een

ingenieur van het tramvegbedrijf in Drenden.

Ik ben 7 maanden in militaire diemrt geveest en ben toen 09 mijn

ogen afgekeurd. Daarna ben ik aohtereenvolgena verkxaam geweest bij de

Sijk« poatanaarbank en een bioscoop bedrijf* daarna wam ik adminiatra*

tief «er1»!SttB?lMj de Stichting Vakopleiding SMEKOÏU, taan» te Baant,

waar ik per 1 okt. jl* plotseling «n naar ml ja gevoelen op onbil-

lijke wijme bem ontslagen. Thans ben ik «onder werk* Xk kam me mist

aan 4e gedachte onttrekken, dat dit ontslag de &.?*&*welgevallig aal

sijn geweest* misehien omdat men denkt dat ik nm» oen gesin hebbende

en sonder arbeid verkerende, gemakkelijker onder druk «al kannen

worden geset* Se reden die »ijn toenmalige werkgever voor mijn ontslag

heeft opgegeven vind ik heel vreemd* ter gelegenheid* dat het bureau

van de Stichting verplaats verd van tttreeht «aar Baant* was er een

feestje* waarop ik wat te veel gedronken heb «a tos» IA slaap ben

gevallen* Ik heb me bij de Baad van Beroep tegen dit ontslag verse t*

-J.
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Ik ben nooit lid van een Jeugdbeweging geveest. Sinda begin 3,959
ben ik aaagealotea bij 4e P.S.P. Xieaand vaat mijn familieleden
heeft bij mijn weien ooit deel genenen «KB activiteiten v*n extreme
politieke groeperingen! aijn ouder* en grootouder* leve» nog*

Be 9* Y.B* heeft «ij niaaer veraoeht aedeverkiag te verlenen
TOOT haar doeleinden als ik tooh in Berlijn aom ftija* Men verweet
«ij enkel en alleen, net öost»Baitalaad te eorreaponderea en «o vaak
in Berlijn te komen.

41 twee aaien eerder bad ik beaerkt» dat de •darlaadae awtori*»

t ei ten aijn reisen verdacht vondeaf ik ben MJ net paaaeren «au de
lederlaadae greaa tot twee naai toe door de Koninklijke Mareoaaaaaee

onbehoorlijk behandeld. Zo atelde aen aij eenaaal de vmag( vaaroa
ik door Ooat»S«italand naar Veat-BerliJn reiadef een wonderlijke waag
want ala je niet vliegt ia dat natuurlijk de enige aaaier oa ia

Veat-BerliJn te konen. Erger va*» wat »ij im net voorjaar van 1950

overkwam toen ik bij weiier bij het overgaan van de Sederlanda
Dttitae grena door een aareehauaaee ia aijn ge*ieht ben gealagen

en bedreigd ben« Ik heb van dit laatate aaagifte gedaan bij net
hoofdkantoor van de Koninklijke Mareohaaaaee in Ben Raag» naar hal»
er aittdadien nooit meer ieta van gehoord*

Ik ben lUt van de Xederlaadae Teapenigiag van lelangatellenden

in het Spoor-en tranvegwesen. Ik heb «andidaat cr"»*«a« voor een be-
ataaravaoature, aaar de heer lener «i t 9trd«ht »ei neg f66r de
beateoraverkiexing tegen niJt*JiJ naakt geen kan*** Ook dit soa te
naken hebben gehad aet aija oontaotan s* t Oo»t-Bttitel.»n« aodat ik wel01

aö»tsa gaan geloven dat ook daar de B.T.B, aotief ia geweeat^al^baaa
in die ai» dat aan in aijn kenniaaenkring ia gaan iaforaerea waardoor
ae» hslvexlg ia geworden on aij in het beatimr te beaoaen.

11 aet al heb ik de overtuiging, dat ik» volae*kt ten ofireohte,

door de B.Y.&. verdaoht* gevolgd en» oafttaohappelijk geaproken»

gehinderd word. Ik vind dit nataarlijk hoogat omaangenaaa en heb
daarott, toen ik van 9w ooaaiaaie hoorde, 9 ver«ooht aij in gehoor te

willen ontvangen.

307682V- l
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21 Jae EMellentta 4e Hlaleter
van KmaeBleadsa Zakea*

hab ik de eer, Cwe Exoellantie
in twevoud - t» do«» toektmen r»n de •"^^yl.itff van de
lieer J*H. T«.Pi«s«3.e« J*. 09 5 deoeaVer jl* t«c«iovex" de
voltallig* HeMBiwKle voor de 1.T.B,

grif fi«r VWB de vxate Cffl«rt«jrie
TOOT de B.T.B.

c
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ZAKELIJKE INHOUD VAN DE VERKLAEING VAN

J.H.v.Piggelen Jr.op 5 december 19&3 tegenover de voltallige

vaste Commissie voor de B. V. D., ten dele eigener beweging

ten dele in antwoord op vragen uit de Commissie.

Ik heb, vooral vóór 19̂ 0, veel door Europa gereisd. O.a. ben ik

16 maal in Berlijn geweest. In 1955 heb ik daar bijv, 5 maanden

in het kamp van de Internationale Jugendgemeinsohaft Dienste

gewerkt. Al deze reizen heb ik zelf gefinancierd; het ging altijd

zo goedkoop mogelijk, meestal liftend, maar ik ben ook twee keer

per vliegtuig naar West-Berlijn gegaan; er was toen een bijzonder

goedkope luchtverbinding/ ten behoeve van de afvoer naar West-

Duitsland van vluchtelingen die uit Oost-Duitsland West-Berlijn

hadden bereikt. Sinds 1959 ten ik niet meer in Berlijn geweest.

Tijdens de Cuba-orisis diende zich 's avonds ten mijnen huize

iemand aan, die zich uitgaf voor een ambtenaar van Buitenlandse Zaken

maar,eenmaal binnen, zich legitimeerde als een ambtenaar van de B.V.D.

Zijn naam was Weideman* Bij het gesprek dat volgde was ook mijn

vrouw aanwezig. Dit gesprek duurde circa 2 uur; mijn bezoeker uitte

een aantal beschuldigingen en deed dat op een onaangename manier.

Zo begon hij, mij in aanwezigheid van mijn vrouw eraan te herinneren

dat ik destijds - dat was vóór ik mijn huidige echtgenote leerde

kennen - een vriendinnetje in Berlijn had zitten; voorts zei hij o.a.

dat mijn vrouw uit Oost-Duitsland afkomstig is (wat niet waar is;

zij komt uit Mainz); dat ik met Oost-Duitsland in correspondentie

stond en bijv. brieven uit Leipzig ontving en hij dreigde mij

met het lot, dat juist die dagen iemand was overkomen die te Breda

wegens spionnage gearresteerd en daarvoor strafrechterlijk vervolgd

was. Ik ben toen erg geschrokken. Mijn geweten was - en is - zuiver,

maar het zou toch niet de eerste keer zijn dat in Nederland iemand

grote onaangenaamheden van de zijde van de overheid zou ondervinden

zonder iets kwaads te hebben gedaan. De B.V,D.-er vroeg mij, of ik

hem mijn correspondentie met Oost-Duitsland ter inzage wilde geven;

ik heb hem toen de brieven overhandigd en alles ongeveer twee weken

later weer terug gekregen,

-2-
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Het volgende voorjaar is deze bezoeker nog eens bij mij langs

gekomen. Mijn gangen zijn trouwens al eerder nagegaan door Nederlandse

autoriteiten; zo heeft iemand van het Nederlandse consulaat in

Berlijn al/ eens gecontroleerd of ik inderdaad verbleef op het door

mij opgegeven West-Berlijnse adres. Ook zijn naar mijn indruk ken-

nissen van mij om inlichtingen benaderd» Mijn familieleden zijn bij

mijn weten niet benaderd.

Inderdaad ben ik meer dan eens in Oost-Berlijn geweest; ik wou

het daar wel eens in ogenschouw nemen en bovendien was het destijds

in Oost-Berlijn ten gevolge van de valutakoersen bijzonder goedkoop

eten, wat voor mij, waar ik mijn eigen reizen financierde, van belang

was. Ik ben een modelspoorwegliefhebber, ik hwb hiervoor wel contacten

met Oost-Duitsland; ik heb ook een abonnement op het tijdschrift. ,4V1.

.V?.drJV?Vïvi'JYïV'. .(s.v.p. invullenl) gekregen, waarvoor ik wel eens

een foto lever; ook heb ik wel redevoeringen gehouden over dit

onderwerp, bijv. over het openbaar railvervoer in Berlijn. Ik hoop

mij in de journalistiek speciaal betreffende dit onderwerp verder

te kunnen specialiseren; ik heb uit dien hoofde de Nederlandse

Spoorwegen al eens om fotomateriaal verzocht, maar dit is me altijd

geweigerd; het zou mij niet verwonderen als zou blijken dat ik dit

ook aan de B.V.D. te danken heb. Viborts correpondeerde ik met een
«POO/ , .

ingenieur van het t-êaawegbedri jf in Dresden» m*a? **** cor«»ponde«be
O|ootb over crams

Ik ben 7 maanden in militaire dienst geweest en ben toen op mijn

ogen afgekeurd. Daarna ben ik achtereenvolgens werkzaam geweest bij de

fiijks postspaarbank en een bioscoop bedrijf, daarna was ik administra-

tief aerkzaamrbij de Stichting Vakopleiding SMEBOMA, thans te Baarn,

waar ik per 1 okt. jl. plotseling en naar mijn gevoelen op onbil-

lijke wijze ben ontslagen. Thans ben ik zonder werk. Ik kan me niet

aan de gedachte onttrekken, dat dit ontslag de B.V.D.welgevallig zal

zijn geweest, mischien omdat men denkt dat ik nu, een gezin hebbende

en zonder arbeid verkerende, gemakkelijker onder druk zal kunnen

worden gezet. De reden die mijn toenmalige werkgever voor mijn ontslag

heeft opgegeven vind ik heel vreemd, ter gelegenheid, dat het bureau

van de Stichting verplaatstwerd van Utrecht naar Baarn, was er een

feestje, waarop ik wat te veel gedronken heb en toen in slaap ben

gevallen. Ik heb me bij de Raad van Beroep tegen dit ontslag verzet.

-3-
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f we/d r«ij
p weigerde. boo>-«

ctd nooit ' i*-ts
*Ueb be*.«e.l< d«y

1V.Q. te
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Ik ben nooit lid van een jeugdbeweging geweest. Sinds begin 1959

ben ik aangesloten bij de P. S. P. Niemand 'van mijn familieleden

heeft bij mijn weten ooit deel genomen aan activiteiten van extreme

politieke groeperingen; mijn ouders en grootouders leven nog.

De B. V. D. heeft mij nimmer verzocht medewerking te verlenen

voor haar doeleinden als ik toch in Berlijn zou zijn. Men verweet

mij enkel en alleen, met Oost-Duitsland te corresponderen en zo vaak
Vfel >* «*«j siewifcwu&d kont<*Ub op k« net-nev» via ,cte Wies

in Berlijn te komen. VC4„ <ie v/ee^del.v.lJa^ipiolikia M«J» \ ee^a iets w»*t

Al twee malen eerder had ik bemerkt, dat de Sderlandse autori-

teiten mijn reizen verdacht vonden; ik ben bij het passeren van de

Nederlandse grens tot twee maal toe door de Koninklijke Marechaussee

onbehoorlijk behandeld. Zo stelde men mij eenmaal de vraag, waarom

ik door Oost-Duitsland naar West-Berlijn reisde; een wonderlijke vraag,

want als je niet vliegt is dat natuurlijk de enige manier om in

West-Berlijn te komen. Erger was, wat mij in het voorjaar van 1958

overkwam toen ik bij W^iler bij het overgaan van de Nederlands

Duitse grens door een marechaussee in mijn gezicht ben geslagen
r

en bedreigd ben. Ik heb van dit laatste aangifte gedaan bij het

hoofdkantoor van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag, maar heb

er sindsdien nooit meer iets van gehoord.

Ik ben lif van de Neferlandse Vereniging van Belangstellenden

in het Spoor-en tramwegwezen. Ik heb candidaat gestaan voor een be-

stuursvacature, maar de heer Bemer uit Utrdoht zei nog vóór de

bestuursverkiezing tegen mij:"Jij maakt geen kans". Ook dit zou te

maken hebben gehad met mijn contacten met Oost-Duitslanit zodat ik weïoia

mbeten gaan geloven dat ook daar de B.V,D. actief is ge we est,althans

in die zin dat men in mijn kennissenkring is gaan informeren waardoor

men huiverig ia geworden om mij in het bestuur te beHcemen.

Al met al heb ik de overtuiging, dat ik, volmaakt ten onrechte,

door de B.V.D. verdacht, gevolgd en, maatschappelijk gesproken,

gehinderd word. Ik vind dit natuurlijk hoogst onaangenaam en heb

daarom, toen ik van Uw commissie hoorde, U verzocht mij in gehoor te

willen ontvangen, ^*

307682"- l
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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

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

ZAKELIJKE INHOUD VAN DE VERKLARING VAN

J.H.v.Piggelen Jr.op 3 december 1963 tegsnover de voltallige

vaste Commissie voor de B.V.D., ten dele eigener beweging

ten dele in antwoord op vragen uit de Commissie,

Ik heb, vooral vóór 1960, veel door Europa gereisd, O,a. ben ik
16 maal in Berlijn geweest. In 1955 ne*> ik daai- bijv, 5 maanden in h e v
kamp van de Internationale Jugendgemeinschaft Dienste gewerkt. Al deze
reizen heb ik zelf gefinancierd? het ging altijd zo goedkoop mogelijk,
meestal liftend, maar ik ben ook twee keer per vliegtuig naar Vest-
Berlijn gegaan? er was toen een bijzonder goedkope luchtverbinding
ten behoeve van de afvoer naar West-Duitsland van vluchtelingen die
uit Oost-Duitsland West-Berlijn hadden bereikt. Sinds 1959 ben ik nie-c
meer in Berlijn geweest.

Tijdens de Cuba-crisis diende 2ich 's avonds ten mijnen huize
iemand aan, die zich uitgaf voor een ambtenaar van Buitenlandse Zaken
maar eenmaal binnen, zich legitimeerde als een ambtenaar van de B,V,D,
Zijn naam was Weideman.. Bij het gesprek dat volgde was ook mijn vrouw
aanwezig. Dit gesprek duurde circa 2 uur; mijn bezoeker uitte een aan-
tal beschuldigingen ian deed dat op een onaangemame manier. Zo begon hij,
mij in aanwezigheid van mijn vrouw eraan te herinneren dat ik destijds -
dat was vóór ik mijn huidige echtgenote leerde kennen - een vriendin-
netje ia Berlijn had zitten? voorts zei hij o.a. dat mijn vrouw uit
Oost-Duitslaxid afkomstig is (wat niet waar is? zij komt uit Mainz);
dat ik met Oost-Duitsland in correspondentie stond en bijv. brieven
uit Leipzig ontging en hij dreigde mij met het lot, dat juist die dagen
iemand was overkomen die te Breda wegens spionnage gearresteerd en daar-
voor strafrechterlijk vervolgd was. Ik ben toen erg geschrokken. Mijn
geweten was - en is - zuiver, maar het zou toch niet de eerste keer
zijn dat in Nederland iemand grote onaangenaamheden van de zijde van de
overheid zou ondervinden zonder iets kwaads te hebben gedaan. De
B.V.D.-er vroeg mij, of ik hem mijn correspondentie met Oost-Duitsland
ter inzage wilde geven; ik heb hem toen de brieven overhandigd en alles
ongeveer twee weken later weer terug gekregen.

Het volgende voorjaar is deze bezoeker nog eens bij mij langs gekomen.
Mijn gangen zijn trouwens al eerder nagegaan door Nederlandse autori-
teiten? zo heeft iemand van het Nederlandse consulaat in Berlijn al
eens gecontroleerd of ik inderdaad verbleef op het door mij opgegeven
West-Berlijnse adres. Ook zijn naar mijn indruk kennissen van mij om
inlichtingen benaderd. Mijn familieleden zijn bij mijn weten niet be-
naderd.



o

o

-2-

Inderdaad "ben ik meer dan eens in Oost^-Berli jn geweest; ik wou het
daar wel eens in ogenschouw nemen en bovendien was het destijds in
Oost-Berlijn ten geVolge van de valutakoersen "bijzonder goedkoop eten,
wat voor'-mij, waar ik mijn eigen reizen financierde, van belang was.
Ik ben een modelspoorwegliefhebber, ik heb hiervoor wel contacten met
Oost-Duitsland; ik heb ook een abonnement' op het tijdschrift"Der
Modelleisenbahner"gekregen, waarvoor ik wel eens een foto lever; ook
heb ik wel redevoeringen gehouden over dit onderwerp, bijv. over het
openbaar railvervoer in Berlijn. Ik hoop mij in de journalistiek speciaal
betreffende dit onderwerp verder te kunnen specialiseren; ik heb uit
dien hoofde de Nederlandse Spoorwegen al eens om fotomateriaal verzocht;
maar dit is me altijd geweigerd; het zou mij niet verwonderen als zou
blijken dat ik dit ook aan"1 de B.Y.D.te danken heb. Voorts correspondeerde
ik met een ingenieur van het spoorwegbedrijf in liresden, maar onze
correspondetie gaat over trams.

Ik ben 7 maanden in militaire dienst geweest en ben toen óp mijn
ogen afgekeurd. Daarna ben ik achtereenvolgens werkzaam geweest bij de
Rijks postspaarbank en een bioscoop bedrijf, daarna was ik administra-
tief werkzaam bij de Stichting Vakopleiding SMECOMA, thans te Baarn,
waar ik per 1 okt. jl. plotseling en naar mijn gevoelen op onbillijke
wijze ben ontslagen. Thans ben ik zonder werk. Ik kan me niet aan de
gedachte onttrekken, dat dit ontslag de B,V.D.welgevallig zal zijn ge-
weest, misschien omdat men denkt dat ik nu, een geain hebbende en zonder
arbeid verkerende, gemakkelijker onder druk zal kunnen worden gezet.
De reden die mijn toenmalige werkgever voor mijn ontslag heeft opgegeven
vind ik heel vreemd, ter gelegenheid, dat het bureau van de Stichting
verplaatst werd van Utrecht naar Baarn, was er een feestje, waarop ik
wat te veel gedronken heb en toen in slaap ben gevallen. Ik heb me bij
de Raad van Beroep tegen dit ontslag verzet.

Ik ben nooit lid van een jeugdbeweging geweest, Sinds 1959 ben ik
aangesloten bij de P.S.P. Niemand van mijn familieleden heeft bij mijn
weten ooit deel genomen aan activiteiten van extreme politieke groe-
peringen; mijn ouders en grootouders leven nog.

De B,V.D. heeft mij nimmer verzocht medewerking te verlenen voor
haar doeleinden als ik toch in Berlijn zou zijn. Men verweet mij enkel
en alleen, met Oost-Duitsland te corresponderen en zo vaak in Berlijn
te komen. Wel is mij gevraagd contact op te nemen via de Vries van de
vreemdelingenpolitie "als ik eens iets wist," Verder werd mij óp dreigen-
de toon gezegd nooit iets van het bezoek der B.V.D.te vertellen.

Al twee malen eerder had ik bemerkt, dat de Nederlandse autoriteiten
mijn reizen verdacht vonden; ik ben bij het passernren van de Nederlandse
grens tot twee maal toe door de Koninklijke Marechaussee onbehoorlijk
behandeld. Zo stelde men mij eenmaal de vraag, waarom ik door Oost-
Duitsland naar West-Berlijn reisde; een wonderlijke vraag, want als je
niet vliegt is dat natuurlijk de enig^ manier om in West-Berlijn te
komen. -Erger was, wat mij in het voorjaar van 1958 overkwam toen ik bij
Wijier bij het overgaan van de Nederlands Duitse grens door een mare-
chaussee in mijn gezicht ben geslagen en bedreigd ben. Ik heb van dit
laatste aangifte gedaan bij het hoofdkantoor van de Koninklijke Mare-
chaussee in Den Haag, maar heb er sindsdien nooit meer iets van gehoord.
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Ik ten lid van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden
in het Spoor- en tramwegwezen. Ik heb dandidaat gestaan voor een be-
stuursvacature, maar de heer Bemer uit Utrecht zei nog vóór de
besuursverkiezing tegen mij;"Jij maakt geen kans". Ook dit zou te maken
hebben gehad met mijn contacten met Oost-Duitsland zodat ik wel zou
moeten gaan geloven dat ook daar de'B.V.D. actief is geweest, althans
in die zin dat men in mijn kennissenkring is gaan informeren waardoor
men huiverig is geworden om mij in het bestuur te benomen.

Al met al heb ik de overtuiging, dat ik, volmaakt ten onrechte,
door de B.V.D. verdacht, gevolgd en, maatschappelijk gesproken, -ge-
hinderd word. Ik vind dit natuurlijk hoogst onaangenaam en heb daarom,
toen ik van Uw commissie hoorde, U verzocht mij in gehoor te willen
ontvangen.

O

C
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In antwoord op uw verzoek van 18 december jl. betreffende de

verklaring van de heer J.H.van Piggelen deelt het Hoofd van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst mij het volgende mede.

" Bij zijn, tegenover de Kamercommissie voor de B.V.D. afge-
legde verklaring heeft Johannes Hendrik van Piggelen (Utrecht,
15-9-1933) een uiteenzetting gegeven, welke de strekking heeft aan
te tonen, dat hij "volmaakt ten onrechte door de B.V.D. verdacht,
gevolgd en, maatschappelijk gesproken, gehinderd wordt".

In deze uiteenzetting vormen de saillante punten:

a. het onacceptabele optreden van een B.V.D.-functionaris, tijdens
een in 1962 aan hem gebracht bezoek;

b. zijn per 1 oktober 1963 verleend plotseling ontslag bij de
Stichting Vakopleiding Smecoma te Baarn, waarin hij de hand van
de B.V.D. vermoedt;

c. het onwelvoegelijke optreden van de Koninklijke Marechaussee
jegens hem, tijdens het passeren van de grens, onder meer in
het voorjaar van 1958»-

- ad a: -

VERTROUWELIJK

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

ft 231643*-41
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ad a; Wat eerstgenoemd punt betreft, kan worden "bevestigd, dat
bedoeld bezoek heeft plaatsgevonden. Aanleiding tot dit be-
zoek vormde het volgende complex van feiten.

In de eerste plaats was bekend, dat Van Piggelen veel-
vuldig reizen maakte naar West- ©n Oost-Berlijn. Aan de
doorlaatpost Beek-Wijlermeer was hij een bekende figuur ge-
worden, die ook opviel door zijn gedrag. Dit waren de
redenen waarom de Koninklijke Marechaussee belast met de
grensbewaking bij betrokkene geïnformeerd heeft naar zijn
reisdoel. Van Piggelen gaf toen op, dat hij werkzaam was bij
de Internationale Jugend Gemeinschaftsdienst. Bij navraag
door de Consul-generaal der Nederlanden te Beelijn, bleek
hij bij deze organisatie volledig onbekend.

Verder werd beschikt over berichten, dat Van Piggelen
zich vrij door Oost-Berlijn kon bewegen, dank zij een -
waarschijnlijk door hemzelf vervaardigde - perskaart van
het Engelse communistische partijblad "Daily Worker".
Voorts dat hij bij de Nederlandse Spoorwegen een vergunning
had aangevraagd om binnen het bedrijf te mogen fotograferen,
met het doel opnamen te leveren aan het Oost-Duitse blad
"Pahrt Frei", waarvan hij correspondent was. Deze vergun-
ning is overigens door de Spoorwegen - buiten enige bemoeie-
nis van de B.V.D. - niet verleend.

Ter afronding van dit complex van feiten zij tenslotte
dan nog melding gemaakt van een bericht van de Utrechtse
politie, meldende dat Van Piggelen door een automobilist
bij het bureau van politie te Zeist was aangebracht, omdat
deze hem wantromwde vanwege zijn verhalen over bezoeken
aan Berlijn en de Russische zone van die stad.

Do.el van het gesprek was derhalve, klaarheid te ver-
krijgen omtrent Van Piggelen's contacten achter het IJzeren
Gordijn.

Dit gesprek heeft volgens de betreffende B.V.D.-func-
tionaris, die terzake werd gehoord, zich wel geheel anders
toegedragen dan Van Piggelen in zijn verklaring voorstelt.

De B.V.D.-ambtenaar heeft daaromtrent het volgende
beeld gegeven:

"Op 24 oktober 1962 trof rapporteur de echt-
genote van betrokkene thuis. Hij maakte zich aan
haar bekend als ambtenaar van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en maakte met haar een afspraak

- voor -

VERTROUWELIJK
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voor een ontmoeting met haar echtgenoot een uur
later in zijn woning. Bij terugkeer op de gestelde
tijd "bleek "betrokkene in zijn woning aanwezig te
zijn. Nog buiten de deur van de woning staande,
stelde rapporteur zich aan hem voor als "Weideman
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken". Omdat
de kamer van betrokkene bezet was, werd rapporteur
binnengelaten in een kamer, waarvan de bewoonster
niet aanwezig was en zeker voorlopig niet zou terug-
keren. Het eerste gedeelte van het gesprek, ten-
minste een half uur, mogelijk langer, vertoefden
betrokkene en rapporteur tezamen in bedoelde kamer.
De echtgenote van betrokkene was daarbij niet aan-
wezig. Bij de aanvang van het gesprek maakte rap-
porteur zich aan betrokkene bekend als "Weideman
van de B.V.D.", toonde de betreffende in zijn bezit
zijnde legitimatie en maakte zijn verontschuldiging
voor het feit, dat dit eerst binnenshuis gebeurde.
Ha enige tijd kwam de echtgenote van betrokkene
"omdat het zo lang duurde eens even kijken". Ook
ten aanzien van haar legitimeerde rapporteur zich
met het hem ten dienste staande bewijs. Zij bleef
bij het verdere deel van het gesprek aanwezig, dit
op uitnodiging van rapporteur.
Maar de nog heden bestaande mening van rapporteur

werd het gesprek op zeer vriendschappelijke wijze
en toon gevoerd. Hij is er zeker van, dat hij geen
beschuldigingen ten aanzien van betrokkene heeft
geuit en niet op een onaangename manier is opge-
treden. :«•

êt ex-vriendinnetje uit Berlijn werd door
Van Piggelen zelf vermeld toen hem gevraagd werd
waarom hij steeds naar Berlijn reisde. Van Piggelen
sprak verder over de oorsprong van zijn contacten in
West- en Oost-Berlijn, de D.D.R., en andere landen,
over zijn spoorweghobby, over zijn grote wens eens
journalist te worden, over de foto's die hij maakte
tijdens de juni-opstand in Oost-Berlijn, enz.. Uit
eigen beweging toonde hij rapporteur zijn op de
D.D.R. betrekking hebbende correspondentie en bood
rapporteur, nadat gebleken was dat het uitzoeken en
doorlezen daarvan tenminste enige uren zou vergen,
aan deze mede te nemen om de inhoud rustiger te kun-
nen bestuderen. Uiteraard werd dit aanbod door rap-
porteur geaccepteerd."

- Uit -

VERTROUWELIJK
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Uit de vele gegevens welke omtrent de persoon van Van Piggelen
zijn verkregen - als Politie, leermeesters, werkgevers, Nederlandse
Spoorwegen, omgeving, vroegere verloofde - komt betrokkene zonder
uitzondering naar voren als een fantast en een praatjesmaker, die
zich graag met een air van belangrijkheid omgeeft. Er zijn verder
verschillende klachten over onbeleefd optooien, nl. van de Utrechtse
politie en van de Nederlandse Spoorwegen alsook - zoals hierna zal
blijken - van de Koninklijke Marechaussee. Zijn moeder wijt het
excentriek optreden van haar zoon aan een op 9-jarige leeftijd op-
gedane schedelbasisfractuur.- *

ETaar mijn mening bestaat er dus bepaald geen aanleiding om de
door Van Piggelen gegeven voorstelling van zaken te accepteren.
Trouwens, wanneer het op 24 oktober 1962 gevoerde gesprek voor
Van Piggelen zo onaangenaam zou zijn verlopen, ligt het toch voor

. de hand, daiLbij "Weideman" - gelijk hij toegeeft - niet voor de
tweede maal zou hebben ontvangen. Dit tweede gesprek vond op 19 juni
1963 plaats. Van Piggelen toonde zich daarbij bijzonder mededeel-
zaam en hij liet "Weideman" zelfs zijn hobby- en privé-foto's zien.

—ad b; Wat betreft het aan Van Piggelen verleende ontslag bij de
Stichting Vakopleiding Smecoma te Baarn spreekt het wel vanzelf,
dat de B.V.B. daarmee geen enkele bemoeienis heeft gehad. Van Piggelen
is een man van vele baantjes, die - volgens een bekend patroon -
geneigd is zijn mislukkingen aan anderen te wijten.

ad̂ jj; Over het optreden van de Koninklijke Marechaussee belast met
de grensbewaking - waarvoor uiteraard de B.V.D. niet verantwoorde-
lijk kan zijn - is geïnformeerd bij de Staf van genoemd Wapen.
Hieromtrent werd het volgende bericht ontvangen:

"J.H.van Piggelen, geboren te Utrecht 15 sep-
tember 1933» wonende te Utrecht, Priokstraat 7,
vervoegde zich op 22 oktober 1957 op de Staf der
Koninklijke Marechaussee en deed klachte, dat hij
op 22 oktober 1957 bij zijn inreis via de door-
laatpost Beek-Wylermeer door een wachtmeester
der Koninklijke Marechaussee met een paspoort
in het gezicht was geslagen, waardoor hij "pijn-
lijk was getroffen".
Het betrokken personeel, hierover gehoord ver-

klaarde, dat Van Piggelen op 22 oktober 1957 via
Beek-Wylermeer inreisde. Hij bleef in zijn auto
zitten, terwijl een wachtmeester met het pas-
poort van Van Piggelen naar het gebouw van de
doorlaatpost ging, om de laatste gesignaleerde

- visa -

VERTROUWELIJK
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visa te doen noteren. Terwijl een marechaussee
hiermede bezig was kwam betrokkene eveneens het
gebouw van de doorlaatpost binnen en probeerde
over het loket te zien, wat met 'zijn paspoort ge-
beurde. De betreffende wachtmeester hieHhem
een paspoort voor zijn gelaat en voegde hem toe:
"U moet Uw beurt afwachten en terug gaan staan".
Betrokkene vond hierin aanleiding enkele vloeken

te slaken, waarop hem door de betreffende wacht-
meester werd gelast het gebouw te verlaten, aan
welke sommatie hij slechts schoorvoetend voldeed.
De betrokken wachtmeester verklaart, dat hij

Van Piggelen niet heeft geslagen.
Hoewel hij dit niet met zekerheid wil beweren

iB hij van mening, dat hij het gezicht van Van
Piggelen niet met het paspoort heeft aangeraakt."

Ik kom thans op Van Piggelen's slot conclusie, namelijk dat hij
volmaakt ten onrechte door de B.V.D. verdacht, gevolgd en, maatschap-
pelijk gesproken, gehinderd wordt.

Hierboven reeds werden de beschreven gedragingen van Van Piggelen
verdacht genoemd, en niet zonder redten. De rapporteur "Weideman" be-
richtte toentertijd reeds, dat Van Piggelen tijdens het onderhoud
zich nerveus toonde. Hij deed verder veel moeite om "Weideman11 ervan
te overtuigen, dat zijn veelvuldige bezoeken aan Berlijn slechts ver-
klaard moesten worden door zijn voorliefde voor die stad en de moge-
lijkheden welke daar liggen om zijn hobby met betrekking tot de foto-
grafie en het spoorwegwezen uit te leven.

De kans, dat juist deze hobby een dekmantel vormt om het soort
activiteit te versluierenf waaraan de B.V.D. qualitate qua aandacht
dient te schenken, is echter - gelet op de ervaringen opgedaan met
de methoden van de Oost~Duitse inlichtingendienst - bepaald niet" to- ver-
waarlozen. In dit verband kan erop worden gewezen, dat de medewerking
aan een communistische inlichtingendienst soms ook onbewust kan worden
verleend. Veelbetekenend kan worden genoemd het feit, dat de redactie
van hogergenoemd Oost-Duits blad "Fahrt Frei" Van Piggelen erop heeft
gewwzen, dat haar oorrespondenten in bijzondere gevallen ook plegen
te rapporteren over politieke vraagstukken. Dit bleek uit de door
Van Piggelen aan onze medewerker ter inzage gegeven correspondentie.

Tot dusverre is er nog geen aanleiding gevonden om Van Piggelen
nader te observeren; wel werd dus medio 19^3 nog eens met hem ge-
sproken. Ik wil echter de mogelijkheid zeker niet uitsluiten dat in
de toekomst nog eens observatie zal plaats vinden. Het gedrag van be-
trokkene is daarvoor bepalend.

- Mijn -

VERTROUWELIJK
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Mijn conclusie is dus, dat er stellig grond toestond om de
gedragingen van Van Piggelen verdacht te vinden en daarom een
gesprek - op basis van vrijwilligheid - met hem aan te knopen.
Dat Van Piggelen dit gesprek in zijn hart onaangenaam heeft ge-
vonden, is nu wel duidelijk, maar dat lag in de omstandigheden
welke hij zelf had opgeroepen.

Voorts wil ik er ook bij voorbaat op wijzen, dat wanneer be-
trokkene nog eens mocht solliciteren naar een funcïtie in een vitaal
en kwetsbare overheids- of particuliere instelling of bedrijf,
zoals de Nederlandse Spoorwegen, er dus ook zeker kans is, dat het
tot aanstelling bevoegde gezag hem wegens de hierboven vermelde
feiten geen acceptabele figuur zal vinden."

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

c

VERTROUWELIJK
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VBBTHOÜWBLIJK
Aan het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst .

Hierbij heb ik d* «er 7 Hoogadelgestrenge het concept

te doen toekomen v*n het antwoord aan de heer Molin alsmede

ran dat aan de heer Van Piggelen, waartoe de vaste Commissie

voor de B*V.D. besloten heeft.

Ik moge ïï Hoogedelgeatrenge verzoeken mij te willen

laten weten, of ÏÏWB inziens tegen het verzenden van deze

antwoorden bezwaar «eet worden gemaakt uit security oogpunt.

Be griffier der Commissie vnd.»

(Hr.M.Koops)

4051 19*
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B» Meer J.H.van Piggelen Jr,
Maliebaan 26,

Qeaohte Beer Taa Piggelen,

Hierbij heb ik de eer, 9 mede te delen dat de Taste Commissie
•voor de Binnenlandse Ysiligheidsdiemst vam de fveede Kamer der
Statet*-&eneraal deer de Miniater van Binnenlandse Zaken uitvoerig
is ingelicht omtrent ftr varklaring tem overstaan van de Commissie
op 3 december 19$3« Kaar aanleiding van een e& ander is de Commissie
tot de volgende eonelKsies gekomen.

Vat betreft de onaangename wijme, die het optreden op 24 oktober
van de B.V.B.aabteaaar i» kwestie «on hebben gekenmerkt beeft

de CooKiasie de indrttkt dat dit to«h »o»n vaart niet kan hebbeo
gelopen) de Coaoiaaie nMmt dit te kannen afleiden uit de omstandig-
heid, dat 9 op 19 j«ni 196| deselfde aabtenaar voor een tweede ge-
eprek faebt villen ««tvangen, wat minder voor de naad sou hebben
gelegen indien het eerote oaderhood in «en «d hinderlijke sfeer
verlopen «on «ija.

ïïat de dienat i» Uw toenmalige besoeken aan en oontacten met
Berlijn en Ooat-lteitsland aanleiding heeft gevonden «et 9 - op basis
van vrijwilligheid - t* spreken aeht de Commissie* geniën de taaie
van de dienat, te billijken.

Eet is d* Comedaaie gebleken, dat de dienst met het 9 door de
Stiohting Takopleidiag Smeooma verleende ontslag generlei bemoeienis
heeft gehad*

Hetzelfde geldt het door 9 gesignaleerde optreden van met de
grensbewaking belaste lede» van de RHuMareohaasaeef aangexien de
Commissie door de Kamer uitsluitend is aangesteld om oontrole uit
te oefenen op het beleid van d» Minister van Binnenlandse Zaken voor
wat het doen en laten van de 8.1.2>*betreft, zodat het onderBoaken vaa
klaohten over da Koninklijke ttareohauase* niet op haar vwg ligt i*«eft
de Commissie dese «aak v«rder laten rosten.

f en aanzien van de hoofdstrekking van Uw verklaring ten alotte*
dat ïï namelijk d* overtttigiAg had, dat V door de dienst ten onrechte
a.h*w., maataehappelijk gesproken* hinderlijk gevolgd werd en wordt»
is de Commissie van gevoelen* dat voor het ontstaan van die overtui-
ging bij V enige grond aawvaxig was, dooh dat «haas ook voer Itoelf
kan vaststaan dat «ij alsnog ongegrond is gebleken} het beste bewijs
voor dit laatste a«ht de Commissie vel gelegen ia de omstandigheid
dat H - indien aij juist is ingelioht - onlange met enooea gesollioi-
teerd hebt naar een betrekking Uj de P.T.T..

Boogaehtand,

(Sr* A.YoBd«ling)

Tooreitter der

4051 19*



Utrecht peimt over
an:

—- trams terug
Van een onzer verslaggevers

ITTRECHT — In het hoofd van de dertigjarige tramliefhebber
- J. H. van Piggelen jr. had de gedachte al lang pos'tgevat, dat het

niet goed ging in Utrecht. De verkeersproblemen werden per dag
groter en de plannen die er ter verbetering waren gemaakt, leken
hem maar matig. Neen, er moest wat anders gebeuren en samen
met de heer W. van Doom (39) en C. Waakop Reijers (26) ontwierp
de kantoorbediende Van Piggelen een plan-dat . als basis ' ,u.. de
.trams terug in Utrecht.

F::en verouderde gedacnte? KOSTEN
,.WeIne«n", zegt h i j . ..De huidige •

stadsbussen zijn één "groot brok e i - ' Het plan gaat verder u.tvoo, ,g m
]pnde Ze moeien daarom eedee'le- "l1 de andere trajecten, op het beno-iencle. 4e moeien ü a a i o m geaee.it . rsoneel en op de kosjen die
lijk door trams worden vervangen ^ „fobaal 1M miljoen gulden zou-
Ze hebben een te gei nge germd- de„ bedragen voor de vereiste 35 ki-
delde snelheid, ze stinken. het lometer tram-dubbelspoor. Daarbij
comfort is gering en veel mensen komt dan nog 15,75 miljoen gulden
'kunnen het Hehobbel en gestoot van voor de aanschaf van het materie»!,
de bussen niet verdragen " ..maar", zeggen de ontwerpers. alai uussen mei \ e iu ia„cn . ^^ kost komen er wel weer uit.

Laat de gelede tram zijn intrede in Vergeet niet dat de capaciteit van
UtrechOdoen, vinden de heer Van Pig- een gelede tram gelijk is aan die van
gelen en de zijnen. ,.Natuurlijk is twee stadsbussen."
het niet doenlijk om alle buslijnen
door tramlijnen te vervangen, maa i Het plan van de heer Van Pigge-
een gecombineerd stelsel van vijl len c.s. heeft al flink wat reacties }>p-
tram- en vijf bnstrajecten is de op- had. Een vergadering, die zij beles-
lossing " den had zoveel belangstelling, dat

In het plan. dat ook aan de ge- tientallen mensen buiten moesten bh'
meente werd voorgelegd, worden de ven.
volgende punten aangeroerd: Er kwam ook een positieve r e a c i i
1 AMe interlokale buslijn™ zul ln , ^ïï^f^^w" £n voo-
1 uit de binnenstad moot.n wo.de, ^Sb^'^ven^bfj8 een^brochu-
geweeio. re dje de jnj^atiefnemers over hè:
o Er moe', daarna een groot station pjan gaan uitgeven.

WERKGROEP
Het driemanschap, dat zich noemt

Intussen een brief van de gemeente
waarin waardering voor

met parkeerruimte voor auto'.-
worderi gebouwd aan de rand van de
stad, iets ten noorden v.'in de Btre-
kuil. Een tramJijn kan dan via de
Maliebaan, de Maliesingel. Tolsteeg-
singel, Cathari jnesingel en Moreelse- ,.Werkgroep reorganisatie er. be
laan de verbinding gaan \-ormen met yorderirig; opentoaar vervoer^'.^ ncp^t
het centraal station. Die route is
niet de kortste, maar biedt — vol-
gens het driemanschap — het voor-
deel d'it men kan opschieten. i. ,Wie in
deze. dagen gebruik maakt van de
bus. kan zijn geluk wel op door de
vele stoplichten." i
•o Eventueel zou op dc/.e route ook
" een ondergrondse tram kunnen
rijden. Tunnelsegmenten op do bo
dém van de singels zijn echt wel aa:
te brengen.

j H. van Piggelen jr.

:ici pliiu tol uiting werd gebracht,
maar waarin ve rde r s taa t te lezen
We wachten eti-st de resultaten at
van het ondor/ock naar het open-
baar vervoer in het kadei v a n ' h e t
verkeersplan-Ui r ech l .

Het driemanschap laat zich iuei-
door niel ontmoedigen. Er x.ijn al
brieven aan Provinciale Staten van
Utrecht en aan het ministerie van
verkeer en ua te rö tua t gezonden. Ver-
der willen de planncnmaKers in een
reclameblad, dat hu i s aan huis m
Utrecht wordt verspreid. een en-
niiêtc l:i 'fii afdrukken waaruit /al
moe-ten blijken hoe de bevolking te-
Ktnover i i . i -1 plan s t a a t . .

We /e ' t en rfoor". /.egt hel drie--'
niai iscl iap \astberadert. ..Het plan is
hei waard



Aantekeningen griffier

C C



c

o



/



'-? r-*T^
P~V\Ö) ~ïï^/y rjl^if ,,/ t- '•

Wr7|?

l? J
<>tt Y>

S

"/

^ J-^1 '2.-

o









JL^<^d2^^.

Ji^^^ék

1'
<.

C
4/~

o

*/y^o-v-^

',

rd

%>•

r-

^





l/

-̂<J ~*

^^s~j£
-* -̂ "^/V

y

ATTT:
ir\^J%—^—
+ ,g „ — _..IKM^\T -


