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Amersfoort 30 October 1963

De Weledelzeergeleerde Heer
Dr. W.L.P.M. de Kort,
Tweede Kamer der Staten Generaal,
Binnenhof, ĵfs'
DEN HAAG.

Weledelzeergeleerde heer. j
i

in verband met de Telefoonkwestie wil ik U graa|g even schrijven.
\e installaties waarop Dr. Vondeling doelde heeft een zekere Verrips, nu wonende te Huis ter

•̂ eide, reeds jaren in gebruik. Hij had apparatuur, eerst ingebouwd in een Citroen DS 19 met een
AP nummer en later in een Ford Taunus met een HK nummer, dat elk gewenst telefoongesprek binnen
ken straal van 700 meter afluisterde en automatisch op een band zette.

Verrips is naar men zegt een ex agent van de Amerikaanse CIA, die sinds enige jaren een eigen
organisatie heeft gesticht, die voor iedereen, behalve de Communisten, werkt, die maar betaalt.

In de Hieuw Guinea zaak werkte hij voor de Rijkens groep en het is mij bekend, dat hij toen veel
gebruik maakte van de bovengenoemde apparatuur onder meer door gespdekken af te luisteren van de
Tweede Kamer, het Ministerie van Buitenlandse Ẑ ken, Mr. Luns privé, kamerleden etc. in de jarep
1961 en 1962. Û,. ~:. _,_.,̂ .̂ ,,,, ..-,..,••• ,,,.,. ,,;̂ ,- ̂ ^. ,,,.

Hij werkte ook voor Zwolsman en maakte ook in 1962 van deze apparatuur gebruik onder anderen in
de strijd van Zwolsman met de Firma Texiera de ̂ lattos over de Terminus Hotels, bij de overnamen
van üwolsman van bepaalde Heineken belangen enz.

l

Ik weet dit allemaal, omdat ik in die tijd voor' Verrips werkte en vele malen als chauffeur van
bovenbedoelde wagens optrad. De technicus die eï- altijd bij was heette Langenvoort. Verrips
heeft mij er in 1962 letterlijk en figuurlijk ujLtgetrapt, toen hij merkte wie ik was. Want in
1943 heeft hij mijn broer, die met de Duitsers jsamenwerkte voor de eenheid en veilgheid van
Europa, in opdracht van een opstandelingenorganjlsatie lafhartig vermoord.

ik schrijf U anoniem, omdat ik niet wil, dat Verrips er eventueel achter komt, dat ik deze
brief schreef. Hij staat voor niets.
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•i*t > "*
hoogachtend



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

r
AAN de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheids-

dienst.
Binnenhof 1a

L. _i

C

Uw brief van: 1 5-11 - '63

nr. 91002

Onderwerpanoniem adres

Directie

Afd. B .B.

Hoofdafd.

Nr. 51952

Bur.Kabinetszaken
3 december 1963

VERTROUWELIJK

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van
de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheids-
dienst deel ik u naar aanleiding van het mij in afschrift
toegezonden anoniem adres mede, dat vermoedelijk in
dit schrijven "bedoeld is Verrips, Werner, Nijmegen 7 juli
1926. In verband met diens activiteiten op verschillende
gebied heeft hij al sedert enige jaren de aandacht van de
dienst.

C DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

De SECRETARIS-rGENERAAL,

VERTROUWELIJK

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