(T
X

i
o

r^- •

^!^<^u-•i^^y

-£-* u

f

/

/

/

/J

/ / * a-Gxwr«iihag«9 6 fataraaxl 2,jM»4*

Aan M«vzovw Blind,

4

SierW.4 tob ik d* «r O •*&« t. d«l«*. dat h«t lid d«r
r» 4* fewor lalde*?* «tJ r««4tt ««igv tiJ4
U bWVttid «M| «ya, MM 4* *«»*• 6ttMd«|$4l
^WMWf wfe BvVvlU
^^

^^W||^W^^W|^Ww" ^^ "JWWIPPHBKW ^^WBH^1 ^l^v

h^hM^^^^StfL

dttlftb.

WÉg^Éi^^^É^^^^feLAi'^^^rf,-1 ^fe^^i^V^

HI^PW^K :^^^B

vFDVBi^IBtvFKlI^E •Hl^Btt

t» Mtt«K 09 «w. door .4* C»aali»ï« »»4«r t*
f i>««MMic mi} -««t «AvilNM^iJtot twrïclKrlac t* wUÜUm

Amsterdam, 5 maart 1964
Aan Prof. Dr .Ir» A. Vondel ing
Har l inger singel 13
Geachte Heer Vondeling,
In antwoord op Uw "brief van 19 februari 1964 deel
ik U het volgende mede.
Tot goed begrip vermeld ik dat ik destijds een reis naar ZuidAfrika hè"b gemaakt om mijn zuster te bezoeken. De datum waarop
ik door een BVDer ben aangesproken, kan ik niet precies opgeven,
ik weet wel dat het een van de laatste dagen in de week was.
Toen ik, na gestopt te hebben voor het zebrapad op het Waterlooplein/hoek Mulderstraat, weer wilde doorrijden, sprak een mij
onbekende heer mij bij mijn naam aan. Nadat hi.1 zich_op mijn
zoek had voorgesteld, vertelde hij dat hij mij wenste te spreken
(/j>«A'
ovër~Tnijn reis naar Afrika, en het eventueel verband met het reisverslag van een Rotterdamse huisvrouw dat in De Waarheid gepubliceerd was.
Zijn verzoek om ergens een kopje koffie te drinken heb ik afƒgeslagen en daar deze heer niet bij mij thuis het gesprek wilde
'.voortzetten, bleven we op straat staan praten.Hij haalde het bewuste krantenartikel uit zijn zak e-n_zei dat mijn gnster l/n Afrika
daar wel kwaad meekon. Omdat dit gesprek mij irriteerde, maakte
i^^aansïaTrteinsm wég te gaan. Dit ziende, ging hij over op een
ander onderwerp. Hij wist dat ik bij Felix Meritis werkte en_wilde^
weten wat daar alzo gebeurde. Toen vertelde hij dat^JaljyaiUle
ij;
"
BVD wa_s en^beve£tig4e dat het daardoor o,a. zo lang geduurd had
vrr5rik de papieren voor mijn reis naar Afrika had ontvangen.
Hij probeerde nog een afspraak te maken ( maar daar mochten
mijn man en de partij niets van weten ) en omdat ik hem uit de
tent wilde lokken, deed ik alsof ik op de afspraak wilde ingaan.
C
^Nadat we een afspraak voor samenkomst hadden gemaakt ( op woensdagavond 8 uur Prins Hendrikkade bij de kegelbanen ) bood hij me
. gar> „een vargaecling van f 70»- per maand te .geven als ik hem inlfifr
|J lichtingen verschafte over alles wat in Felix'Meritis plaats
\j
vond.
_Met, mijn man ben ik naar de afgesproken plaats gegaan, maar
heTTüe man niet gezien.
Veertien dagen later stopte ik met de fiets op het Kadijksp^.ein en toen kwam de man, die bij het Zeemanshuis naar me had
staan wuiven en daardoor mijn aandacht had getrokken, naar me toe
en probeerde me aan te houden. Ik riep hem toe: "Mijn man en de
partij weten allesn en ben toen doorgefietst.
Ik ben bereid een en^ander nog persoonlijk toe te lichten en
zou de persoon van foto's kunnen herkennen.
Hoogachtend,
Mevr.M.Blind
Gr.Kattenburgerstr.104'''
A m s t e r d a m . -

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
Afschrift bestemd voor de leden van
de vaste Commissie voor de B.V.D.
Aan Prof.Dr.Ir.A.Vondeling
Harlingersingel 15,
Leeuwarden

Amsterdam, 5 maart 1964,

Geachte Heer Vondeling,
In antwoord op Uw brief van 19 februari 19^4 deel ik U het volgende
mede.
Tot goed begrip vermeld ik dat ik destijds een reis naar Zuid-Afrika
heb gemaakt om mijn zuster te bezoeken. De datum waarop ik door een
BVDer ben aangesproken, kan ik niet precies opgeven, ik weet wel
dat het een van de laatste dagen in de v/eek was.
Toen ik, na gestopt te hebben voor het zebrapad op het Waterlooplein/
hoek Muiderstraat, weer wilde doorrijden, sprak een mij onbekende heer
mij bij mijn naam aan. Nadat hij aich op mijn verzoek had voorgesteld,
vertelde hij dat hij mij wenste te spreken over mijn reis naar Afrika,
en het eventueel verband met het reisverslag van een Rotterdamse
huisvrouw dat in de Waarheid gepuxliceerd was.
Zijn verzoek om ergens een kopje koffie te drinken heb ik afgeslagen,
en daar deze heer niet bij mij thuis het gesprek wilde voortzetten,
bleven we op straat staan praten. Hij haalde het bewuste krantenartikel
uit zijn zak en zei dat mijn zuster in Afrika daar wel kwaad mee kon.
Omdat dit gesprek mij irriteerde, maakte ik aanstalten om weg te gaan.
Dit ziende, ging hij over op een ander onderwerp. Hij wist dat ik bij
Felix Meritis werkte en wilde weten wat daar alzo gebeurde. Toen vertelde hij dat hij van de BVD was en bevestigde dat het daardoor o.a.
zo lang geduurd had voor ik de papieren voor mijn reis naar Afrika
had ontvangen.

c

Hij probeerde nog een afspraak te maken(maar daar mochten mijn man
en de partij niets van weten) en omdat ik hem uit de tent wilde lokken,
deed ik alsof ik op de afspraak wilde ingaan. Nadat we een afspraak
voor een samenkomst hadden gemaakt )op woensdagavond 8 uur Prins
Hendrikkade bij de kegelbaan) bood hij me aan een vergoeding van f.70,per maand te geven als ik hem inlichtingen verschafte over alles wat
in Felix Meritis plaats vond.
Met mijn man ben ik naar de afgesproken plaats gegaan, maar heb de
man niet gezien.
Veertien dagen later stopte ik met de fiets op het Kadijksplein en
toen kwam de man, die bij het Zeemanshuis naar me had staan wuiven
en daardoor mijn aandacht had getrokken, naar me toe en probeerde me
aan te houden. Ik riep hem toe:"Mijn man en de partij weten alles"
en ben toen doorgefietst.
Ik ben bereid een en ander nog persoonlijk toe te lichten en zou de
persoon van foto's kunnen herkennen.
Hoogachtend,
Jjteyr. M. BI ind,,
) ( 1
w. g.M. Blind-Geiger

Gr.Kattenburgerstr»104
Amsterdam,
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Naar aanleiding van het mij in afschrift
toegezonden schrijven van Mevrouw M.BlindGeiger van 5 maart jl. doe ik hieronder volgen
hetgeen het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst mij mededeelde:
De "brief van Mevrouw Blind-Geiger van
5 maart j.l. wijkt af van hetgeen mij terzake is
gerapport eerd.
Mevrouw Blind is op 21 juni 1963 even na
6 uur n.m. door een van mijn ambtenaren bij haar
naam aangesproken op de door haar aangeduide
plaats.
In tegenstelling tot wat Mevrouw Blind in
de tweede alinea stelt heeft deze ambtenaar zich
niet aan haar bekend gemaakt, aangezien zij hem
niet naar zijn identiteit heeft gevraagd.
De ambtenaar bracht het onderhavige, als
bijlage hierbij gevoegde,"Waarheid"-artikel over
de rassenscheidingervaringen van Mevrouw Blind
in Zuid-Afrika ter sprake, nadat zij hem spontaan
had medegedeeld van haar werk in Felix Meritis
op weg te zijn naar huis.
Toen de ambtenaar het "Waarheid"-artikel
ter sprake bracht en meedeelde belangstelling te
hebben voor haar reiservaringen in Zuid-Afrika,

- gaf VERTROUWELIJK
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gaf Mevrouw Blind te kennen het "bewuste artikel niet
te hebben gelezen daar zij van mening was dat het voor
haar geen nieuws zou bevatten.
Mevrouw Blind schrijft in de derde alinea dat de
ambtenaar opmerkte dat haar zuster in Afrika "wel eens
kwaad kon" met dit artikel.
Deze mogelijkheid is echter door Mevrouw Blind
zelf gesteld in de loop van het met een zekere vertrouwelijkheid gevoerde gesprek.
Op een gegeven moment stelde zij de ambtenaar
namelijk de vraag of hij het artikel gelezen had en of
er misschien iets in had gestaan dat kwaad kon voor
haar zwager en zuster in Zuid-Afrika.
Haar is ten antwoord gegeven dat haar bezorgdheid begrijpelijk was, gezien de in Zuid-Af rika gangbare
mening over de rassenscheiding.
Tevens is toen gewezen-op de onbehoorlijke handelwijze van de redactie van "Be Waarheid" die het propagandabelang liet prevaleren boven het familiebelang, namelijk door de reiservaringen toe te schrijven aan een Nederlandse huisvrouw op bezoek bij kennissen of familie in Zuid-Afrika, wetende of kunnende
vermoeden dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten haar
familileden hiervoor aansprakelijk zouden kunnen stellen.
Mevrouw Blind was het met deze zienswijze eens
en zij toonde zich duidelijk verontwaardigd over "wat
die jongens daar bij de krant haar hadden gelapt".
Zij deelde in dit verband nog mede dat de redactie van het communistische weekblad "Uilenspiegel" van
plan was haar ervaringen te publiceren doch dat zij
daar nu een stokje voor zou steken.
Zij wilde dit geval verder bespreken, doch daar
op dat moment de tijd ontbrak in verband met huishoudelijke plichten, werd een afspraak gemaakt voor woensdag 26-6-1963.
Hierbij merkt de ambtenaar op dat het gesprek met
Mevrouw Blind heeft gehandeld over het "Waarheid" artikel en haar reiservaringen.
Het gestelde in de tweede helft van de derde
alinea t.w. belangstelling voor haar werkzaamheden in
- Pelix VERTROUWILIJK
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Pelix Meritis, het zich bekend maken als BVB-ambtenaar
en het zinspelen op enig verband tussen het bovenstaande en het lang uitblijven van haar reispapieren wordt
door de betrokken ambtenaar ontkend.
Ten aanzien van de laatste zinsnede van de vierde
alinea wordt gerapporteerd dat bij deze ontmoeting van
enig geldelijk aanbod geen sprake is geweest.
In de vijfde alinea zegt Mevrouw Blind dat zij op
26-6- vergeefs met haar man op de ontmoetingsplaats
is geweest.
Dezerzijds is op 26-6- geconstateerd dat de heer
Blind zich in de omgeving van de ontmoetingsplaats
ophield doch Mevrouw Blind is op de afgesproken tijd
niet verschenen.
Twee dagen later, en niet zoals Mevrouw Blind
stelt, twee weken later, heeft dezelfde ambtenaar haar
wederom op straat aangesproken, inderdaad op het Kadijksplein, doch zij weerde een 'gesprek af met de woorden:
"Nee, ik kom niet, mijn man wil het niet."
Beide ontmoetingen werden geobserveerd door een
volgploeg van de Dienst, wier verslag wat de uiterlijke
waarneming betreft geheel strookt met hetgeen de contactambtenaar rapporteerde.
Ik moge Uwe Excellentie er nog op wijzen, dat de betrokken ambtenaar ten stelligste ontkent enige belangstelling voor Felix Meritis te hebben getoond. Be brief
van Mevrouw Blind levert weinig gronden voor de beschuldiging die door de heer Bakker in de Kamer werd
uitgesproken. Het gehouden interne onderzoek heeft
ook niets'aan het licht gebracht dat die beschuldiging
zou rechtvaardigen.
Ik zou er geen bezwaar tegen hebben, dat de Kamercommissie, die Mevrouw Blind voor een onderhoud uitnodigde,
de betrokken contactambtenaar zou horen.
Ik moge u verzoeken de Voorzitter en de leden der
vaste Commissie voor de B.V.D. overeenkomstig het bovenstaande in te lichten.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

VERTROUWELIJK
1 27082*-1 90

bij Verwoerd

V lucht naar
KOLONIALEN KOPEN ER GEEN

coup&t jsfrt

(Van een onzer verslaggevers)

„In Zuid-Afrika zijn nog maar weinig blanken die een hui»
huis
kun je niet meenemen als je het land uit wil. En als alle blanken weg
. zo'ii -huis
niks meer waard. Dat was in Rhodesië ook zo.
Ik heb van die lui horen praten. Dertig pond konden ze krïjgejj - dat il
ig tientjes - voor een prachtige villa mei stoffering, meubilair en alles erin. Want j Jat vertelden ze mezelf - ze lopen er weg als witj es, die blanken. En het liefst i
ïal door
Zuid-Afrika heen naar 'het zuidelijkste puntje, naar Kaapstad.
c,
Ik heb ze. wel horen praten, die vluchtelingen. De zenuwen hadden ze Sr wat er
toen - zo rond de kerst - net in Congo en Katanga gebeurde. Ze kopen
1 «en huis
in Afrika."
Deze onthullende bijzonderheid over de ontbinding van het kx>te
Afrika
wordt ons verteld door een arbeidersvrouw in Rotterdam, die juist f*É*it*kj
én liart
vol anecdotes - van een familiebezoek uit Zuid-Afrika terugkeerde,,,/',
•

Kaffer-armoe mag niet
gefotografeerd worden
-.Htt is een fantastisch mooi
iaitd. Je weet ni?t wat je ziet;
orchideeën en aaronskelken, zo
groot als v 2e iiior selfs in <le
d-Jursie' winkels niet ziet,
Eh bij Kaapstad allemaal

door de hele sud, hoor — staat
hier een bank rp.et een bordje
erop ,,B'iankes'' en verderop e?;;
hank met het bordje „No Siankes"'. 3e moe f . aït.ijd fiprtt goed
k:.ik.c:-L waar je fia5t,?.J!'-cn. Want
j p ir^E aï^: blanke, n/fe ajs'je ^test
i-ien, D E F ^ IUCL up
Blanke5''-hank gaan zitten.

komt nog: ik moest bij de p;
ketpost zijn. Dal is een grom
ket met één juffrouw er ac1^
die mvulformulioren uitgeef:
KtfrmpGU, -Maar jswël hoor
eon groot4-fiÜHlt&TÏ • stiïiïH --*X i
-••• - • •••*••• crïe
•-'- -viam
- • • • -• acnter
^"" "'•«i
LG fcroesKop;
naar het ioTee't 'fiëfJr staat aan

t .Als ik
...
*on glhjj
hét water
JZOdst-die blatiken er nooit i "•
kwamen '
15m. keer
We ia de

: van die jïalfUt zeg wter-T-^.„. —.__! oou op abn
H:teft}jiH tSflt met «n halve
af -f tttèn? Èrijg ik (en antwoord: WSet» njaken ze de boen
topoi..,,: Ja. tntiet; je mcanaicen!
Ilt $ceg: zoydfcp die jongens van
tnij'gtQtere liêvetdJÉ» zijn dan die
'—•""-*"-.daar.? .Loop naar de
.
Maai -."»*:. Sjédöelen niét alleen
a; 2e;ftedoelengrote men-

•„ .

• •

• .

;js, :ie4or«i!n: zegt: „Als je
,-aaag- genoeg, zit, dan
'
vinden
mee n^ar een

, ,-- .... -- : ïs: een -krottenbuurt W^sséUjfc. "Zeggen1 ze: kijk.
hóe lut:;*e (fln; ze zttfen Bewoon
op stSjalr.te; ïaarten.
,'Nati tsiji^^fi Qagaaa, JQ^IL Piet
zat vA&9£C"3ii]fc"-Êéwoon ."op 'Straat
te kaait«L Üat deden die'jongens
vroeger-ulo-, in de huurt >als het
warm" was/,!}* weet het nog heel
in'a.ls'^iiaar'het huis van: zijn
nta^^pSttsafh " fietsen en ifc za£
heia wsteé* 'zitten kaarten, .Daa
dï^ïaïde-; Jjtfc-^Bi;8 vaafc geiyoöK OKI
'én,.. 'sfibófifcEij' tljfrni. "Wöer, .Wou -. ttai
-Jï*bUkTzeidaBr: ook verteld 'Maar
j% tiéï1. js: boter aan-dé;.galg geJBöUèfl^De'-'T^f ïberff, 6u: KaopsitHd
-s: '-OwdOT; Comcüat. •

smeerd, geloof tk 2e begrrjpen j«
gewoon niet.
Die negers zijn «en .obs^sle voor
ïe 2ie durven niet alteen m huis te
blijven r* bang dat" een zwarte ZJE
zal overvallen. De kinderen" moÊen^niet. allc&n de straat <jpr —
bang öat een zwarte ze zal over
vallen. Paniek als het kleintje,
<Jat achter in de tuin -peelt, even
zoek is en ze toevallig oc-n Kaffar
langs de weg zien slap-.. Toen ik
een brief n?,ar de brievenbus a.in
de -overkant van de straal, wïlde
brengeHj bleven ZP op de sto«p
staan en me ia de gaten houden —
want er kon wei eens 'een zwarte
MH öe steeg springen, zeiden ze.
De hociden zijn er. helemaal op
afgericht Als er een zwarte komt,
blaffen ze -en worden ze gemeen.
's Zomers slaapt zo;n hond vanwege de Warmte wél op de stoep.
Moet je niet denkent dat de meJk- Jongen dan de flessen vooc de deur
zet. Mee hoor, zé staan buHen
het bek van • de tuin, want hij
durft- niet eens -zijn artn erover
heen te steken ert ze in de tuin :e
zetten uit afïgsE voor de hond".
„De kaffers zij u ^en ?oort
wilde- beesten voor die blanken
'-daar. Als ze op straat opgepikt
:iwbrden, gaan ze ook m een soort
koni, achter op een auto, met gaas
er om heen. Heel dik gsas dan.
£)e gevangenis in Kaapstad staat
vlak bij de brand wetr kazerne.
Blanken blussen er mol namelijk
— dat doen de zwarte gevangenen.
Er. z«n. daar door de hitte veel
brandjes, vooral langs de rand van
de stad.

„Bastaards"

Oud en nieuw vier ju <3aar buifen in de tuin. want het is gewoon
te warm om binnen te zijn. De
hinderen lopen in een pyamaatje
rond- Wij waren op een groot tuinfeest, bij een rijke kennis, een oude
heer.
Ik sta risar bij de tafeL mei dranken in hel gazon." feomrn er twee
ntgers ïang.3 de ^^ÏMÏ. Xe L*lMvrn
binnen en

Hrj zeïf:kóirtt tiaast nse aitteö,
toen ze weg waren.
;
Ik zeg tegen hem: Ik beit h<$
helemaal niet met u eens boor/^fi, •
zegt ie. raaar.ae ;inagen niei :m
mijn grond. Tut-tüt, zeg iHj Uw
grond..... Welke grond is- èan
eigenlijk van de negerA r.ier?
Natuurlijk vragen \VB haar. wat
nu de mee-slc indruk op ni'sr heeft
gemaakt.
..De firïmïc- Dat is or.b&jschrtiïlijk. Wc reden eens rnei cte trein
door één groot onvruchtbaar gebied, waar aUeeti iraar r^eliiasen
groeier. Op elk stttlu.r.neije zie
je horden bedelende kinderen-—•
in vodden en op blote voeien. 'Oote
'vrouwen met b;ibies no do aj-ra.
Ze bestormen de trein pewooó.
Maar als de conducteur -naü' IjsÜ*
ten Komt, stuiven ze -reg als
spreeuwen. Hij jaagt ae weg. - .
Ik vroeg hem waarom, hii 4al
deed en ik geef je ie raden-wat
hu zegt: „Ze hebben -het helemaal
niet zo arm. Ze doen maar aïspf,
om de buitenlanders de indruk-fe
geven dat ze het hier slecht hebben. Als ae thuis zijn doen ze hun
lompen uit".
We mochten geon foto's nemen!
Daar lette hd scherp op.

Kruisjes bij krotten
Maar bij Kaapstad — <>a dat
is nog een van de' rustigste
steden in Zuid-Afrifca, in Pretoria eii Durtan moet het veel
erger zijn. in Pretoria k_ui> ja
gewoon op straat een Manka
een neger een trap in zijn ]«&*
dönen Kien geven — bij Kaapstad dan, zag"ik van di? dorpen
waarin, de Kaffers wcnan. Ja
weet niet wat je ziet!
Krotten zonder ramen en
deuren. Van piaatijier on Wikken en kranten. Ze koken hun
eten vaak binnen op een vimrtje, zo óp d», grond en
voor hel huisijt-, Ki: !
i5!i er OOK alïema?/.

bergen. Prachtig kun je er op
Dat is me in de bus eens gede hele stad, en de baai neer- beurd, ïk moest hollen öin. hem
kijken. Maar heet! Bloedheet! te halen en ploüe zonder ie kijken
op. de achterste bank naast de inEn boven op de berg nog héler gang
neer. Ik zit jriog niet — de
dan beneden.
bank was verder helemaal leeg —
Er is aan het zuidelijkste of de conducteur tikt me op mijn
puntje van Afrika- ook een schouder en vraagt óp een bordje
lezen?: Wa
soort apenrota in het wild. Zijn wijzend: „Kun jq niet
:
-We naar toe geweest in de Blankesï"
Kom ik bij het postkantoor.
• auto. Maar ik vond het maar Overal
aparte loketjes. Postzegels
een griezelige geschiedenis. voor blanken, postzegels voor
Van die grote harige beesten zwarten. Giro voor blanken,. giro
voor zwarten. En -het mooiste
met vierkante smoelen.
Die kennis van me werd
door een van die krengen in
haar achterwerk gebeten toen
ze er voor het eerst kwam.
Maar ze zeiden tegen me, dat
als je een stok bij je hebt, ze
als de dood voor je zijn.

Apen aan het raam
Toen de auto dan op die plek
bleef staan c-n zij uitstapten, dacht
ik bij mezelf: ik bïjjf zitten, ik
moet hei eerst maar eens bekijken. ïk zwaai ze nog zo even na,
maar dan krijg Jk de schrik van
nrn leven. Er springt zo'n beest,
20 voor me op de motorkap en
.•gnjnsi naar binnen. In een paar
tellen zaten er ook een stelletje
op het dak.
. „Ramen dicht'" schreeuwen ze
tegen me. Want die beesten zijn
er dol op ons bij auto's naar binnen te klauteren- Ban zoeken ze
snoepjes en trekken de heleboel
stuk en uit elkaar,
,.ïk de ramen dicht gedraaid.
"Maar ja, het is er bloedheet en ik
draaide ze uven later dus ntaar
weer op een kiertje open. Had je
.die apen moeten zien. Ze gingen
"met hun vingers in de spleet aan
de ramen hangen. Zat ik daar
met al die apen om me
.....
Toen er een jeep a ankv/am vlogen ze weg. Z* kennen die jeep.
Paar zitten jagers in die soms op
^ze schieten.
, Nee het is een mooi land —
.tofiar te warm voor mij om te
wonen. Ze zitten 'er maar de hele
dag op .de stoep. Want zo in de
zomer is fret 's morgens om A-egen
uur al te warm om te -werken.
Dat op de stoep . ritten — eéfi
stoep is daar een war and a — gaat
ook -vervelen, fin die vrouwen
lev en er heel anders dan w ij.
flemen lappen bijvoprfoeelcl —
rdoen ze in geen weken... . .
1- Maar ze hebben het er wel goed
over het algemeen. Het eten en
wonen én zo is er beslist goedkoper dan hier en een blanke arbeider begint er al gauw met
twaalf, veertien pond Lv tle week,
zeiden ze me. Dat. is — om te
beginnen t -~ 120 tot 140 gulden..
Er zijn er die 25— 30 pond verdienen.
Maar de kïeurlingen die er -werken — die ïaakea .vgf of zes
pond en de negers nog- piinder."
Zuid-Afrika .— hét land, van
Verwoerd en de apartheid. Hoe
zou de rassenonderdrukking buiten gesprek kunnen blijven?

Schutting in postkantoor
",,Als je een. b.eetje vooruüstre- i
vend bent, kun je bèsïjst niet aar- ,
den m zo'n land. Overal kom je
het tegen."
Loop je in een park — Kaapstad heelt gïute mooie parken"

binnen ^n :ic ci"nk. dir: kjmtu nok
een drankie halen Mwr voor ik
wat j.^gen ze xan zeggen Komt n*
heer ries huizo* er tierend «n vjoekenci — .,i.iïtjrirtRi-as, basM^rris"... .
— op af en probeer? ze de tuin uit
te jayen. Ik wo£. P&r sl'-'f van xake
ben je nog altijd zijn gast.
Hij haaide >elf> zijn hand er bij.
Dar, was wel een zielige vertoning,
want hel beest kon al l een nog
maar kwijlen — zo oud was ie. Hij
moest hem ftaar die negers toe slepen gewoon. Dia lacfhien h?m vierkant uil. Maar ze gingen toch maar
weg.

ene .icant en ik aan.de andere
kant. "Voor dezelfde juffrouw en
hëtzelide förmuliertje! We konden mekaar zo om de schutting
heen 'aeiïkyken. . .. '

Piet kaartte ook
,.Zo is iet overal. .Er is een
zwembad voor blanken én een
zwembad voor zwarten. En als je
op het strand bent ^- er aijn. een
paar gemengde stranden — dan
zie Je -fiaaï géén blanke het wat «r
. In gaan als er. eenmaal een

Rosa verra-'^

wereld
Het is ioaereen bekerid, dat da
Kim in een bioscoop be^lpat uiï afzonderiiïke beeldjes, dÈ<? fnel achter elkaar op he-t doek worden ge,pro>ectecrd.

Haar vingers gien he&lfde
als haar ogen

De traag-heid van het oog is ,
er oorzaak van, da-t v.'ij de film
toch niet zien als afzonderlijke
beeldjfs maar als een aaneengesloten bewegend beeld. Ketzetfde komt bij de televisie
voor; Welnu, Rosa's vingera
reageren net 20.
Nog een andere opmerkelijke gelijkenis. Onze ogen zijn,
zonder dat wij het merk«n, .
voortdurend in beweging. Zou- t
<ien zij tot stilstand worden gebracht dan zouden ^vij ophouden te zien. Zo is het ook met
Rosa's. vingers. Zij moet deze :
beslist bewegen wil zij daarmee
iets kunnen aien.

E jonge Russische vrouw Rosa KoelesfoVa üft Nisjny Tagif fcan me{||par vingers
zoals wij dat doen met onze ogen! De Sowjet-gefeerden die haar tóe tijd onderzocht
hebben en proeven met haar hebben genomen zijn tot de «ohchnw^elcomert, dat haar
vingers talrijke voor hef licht gevoelig*,celten hebban, tiet als he&'netvties van ome

D
ogen
r=H'

&>
Vastgesteld is, dat Rota elke gedrukte tekst leen lezen, wanneer rij «iet baar vingers er
over heen glijdt, hoewel zij geblinddoekt is. Zij tafl eveneens geblinddo^t^ip fetofï de ptsatsen aanwijzen waar mensen staan. Ook is Rosa tri staat om enkel met fejïr vingers do Ueur
van diverse voorwerpen vast te stelten.

Mar

Tien lichtgevoelige cellen per vierkante
gERST dachten de geleerden
.'•v dat de vingers van Rosa
zo gevoelig zijn, dat zi] daarmee m staat'iifr de met inkt
gedrukte letters af te tasten
eii te voelen.
Waaneer dus de letters, geproduceerd zouden kunnen
worden óp een Volkomen glad
oppervlafe dan zou Rosa met
haar vingers geen verschil
meer kunnen voelen tussen de
plaatsen waar de letters wel
en vaar zij niet staan. Zij zou
dan geblinddoekt niet meer
in staat zijn met'haar vingers
te „lezen.1.
• ••
fïcprn/vctverde

tekst

T)E geleerden projecteren vófcr
"M dit experiment e«n gedruite
tefcst .op- een glazen plaat Ro63
.gladt geblinddoekt met haar vingers . over de volkomen gladde
plaat «n leest de tekst 'foutloos!
Haar vingertoppen onderscheiden

TVMT *W»^'
, .
** voor dr ten* gejOaatst —„
houdt al fcfit.'^tcirttsara licht tegen,
ttaar Wat $9 fenaehtbare Infrarode stralen; door.

*is duideüfk de iieate «n donkere"

Zes maanden voor
„verdronken":was-direct€iir

> stralen, produceren op
ae-gftszeB.-rfaal a&'t Waie een

__„—_ £fl|

r«t t» Hjttrtir *sqn. euma-tuuG moge—

Igk ïïosa'JB vin^efB; are&Sf&eo o&
het licht zrofc onae osetï dat oofc
doen Of. -Baet AiJcfett 'woordïo.
Rosa s \-ifiger9 ï^uiQen^i^i«n" .*.
ISf^py 3^ 'iSowjci^éb^^^ïi itjn
nof niét tetn^3^ënr £^E sou h-uti"1
nen ojn dat de v?-^gerB van de
vnauw fiiet op het ig&ti reagereo»
ms^ir op- de- tcmpeTOitttjföY&FsthiCJfiïip
De door de pröjecfa^ vtetkc^te
de2«n van de glaspiUiat zijp. immers warmer tfftn d& dtinfcere plekWen i^aar de ïetters Vëir^c^ncïi.
De proef met -jie fc&projfiij^erde
jtekst w^Fdt oEHileuw genomen
waarbij "twee venschillèiide1 filters.
voor de -projector ';j^orden geplaatst Eferst V/atdt (fe tekst' geprojecteerfj op de glaïieri.. plaet met
een filter voor Os ieöé ^van de
pi ojector die alï^ inita-rode
(warmte^ stralen '• tegéöhoudt. De
.teket verseh«Et^ir--de glazen pleai,
zichtbaar voor bet gewone oog,
terwijl er nU ^bsoÜftrt göéö verschj.1 meer is ki ,de temperatuv
vaa de Üebte r eiï.' dürike.fé dèlao.
Kosa kan net ais daarvoor de tefcèt
met haar vingera ïeiiéa.

geren Op;

mensen er OOK allemaal ro oud
mt sien. D& kinderen ook.
Hun" doden begraven 2e
naast hun krot. Overal zie je
dan ook de vritte kruisjes w bij
Staan.
Kun je nagaan — als het
bij Kaapstad al zo is. hoe het
daar in de Itarroe. tussen de
cactussen is.
Nee-, een fantastisch mooi
land. Maar niet om t.e wonen
als je uit Europa komt".

'ïë^.'rea-''

*%.De

j^^c^a zijè* <ftf - nu vaA
overitugdv dat «J fé i^^eft hebberv *&t ïfe saow^peiö van
lichtetlïeo ip d"^ vjti^^é^en vah
ROTB- ZQ g^aiï ïerda? „^,
tsrett Ofn de aard va(ï d^e Ücht, met onze ogen
«cberö 5|an. Is dat ook radgeUJk
met as «ftgeï. van Soaa' vragen
zi] zich .af
OBfce Off-n *Wnen scterp zien
omdat & ,.ii:K'*ien -llctitrevoeage
etapeMra, teat^n. b 1wt ook jo
met #^^m van Rosa of heeft
rilte- laüger «whts *te Bchtgevoel^ element'

Mél liehull» van speciale te— bestaande iiit

ea punten die op verschillende afstanden van el^taar staaa — kunnen de geleerden vaststellen dat in elke
vierkante nnlometer van Ro*s.'jl vuigertoppen 10 liehtgevoeüge eleraentèn zitten! Tien
•»oor elke vierkante nuüimeter,
dat y niet weinig

JKIeuren
IppOE kan Bosa met haar vingers
•^ SJeuren onderscheiden' Dat a
éfa vi& de «loéUrjtste problèmer.,
die- de geleerden moeten oplossen
Het oog Sneeft drie soorten lichfgevóelige elementen. De ene soort
reageert teter op • donker-blauw
dan de andere, de tweede weer
beter op róód en de derde tenslotte

beter op groen. Deze drie soorten
lichtgevoelige elementen kunnen.
op deze manier door menging alle'
kleurschakeringen:, weergeven.
Met'Uitgebreide en' nauwkeurige
proeven stellen, de 'geleerden x'ast
dat er. in Rosa'* Vingertoppen ook
drie =oorten lichtgeyoeUse elementen zrjn die respectievelijk verschillend reageren 'oi> TOod;' blauwen- groen,
De geiykems vpö Rosa's vingers
met het oog is ïneriiwaardig: Wanneer wij Dijvoórbeéld een poosje
naar een rood gekleurd. vlaï kijken waarna de kleur van dit vlak
plotseling' veranderd wordt in grijs
dan zien wij niet grijs ma i r blauw.
De vingers van Rosa ,.zfen'' precies
op" dezelfde manier.
Ook de bepaalde traagheid van
het oog is terug te vinden in Rosa's
viöEera.

Tot ns maanden gevangentss&aï
mei aftrek, waarrap Orte maandéq
ea 26 da^^o voorK-aarrtelijk. met
drte jaar proeftijd en mulrrtoeiichistellinff, beeft de rechtbank in Dor* :
drechi vrüdag de dertigjarige R.'
C. M. seroerdeeld, direct e pir t*tt
eeb wasserjj in Dordreoltt. öeze man
was met een van lijn wericaeem^
ster» resp. naar België, Frankr^c
en Spanje ^egaaa.
Het tweetal had nvivindbaar
willen blijven en daarom had
het op fret strand in Hoek van
Holland kleren neergelegd om '9e indruk te vestigen, dat. zo\ve\u als zij
waren verdronken. De politie
j*
kwam er al gsuw achïcr, dat
^
dit niet zo was.
Toen M. en de twintigjarige- AlUasserdamse G. S., door geldgebrek
gedwongeö, terüggekomin waren, •
werd hij gearresteerd wegens het
onttrekken van het meisje aan het
ouderlijk gezag en iveg^ns het plegen van valsheid in "geschrifte,
Ce eis tegen c!e man was geaveesf "
tien maanden met af f rek, waarvan;
twee maanden voorwaardelijk met
drie jaar proeftijd en ondertoezfcht* '
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Nr*53706
9 juni 1964»

Naar aanleiding van het mij in afschrift toegezonden schrijven
van Mevrouw M.Blind-Geiger van 5 maart jl. doe ik hieronder volgen
hetgeen het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst mij mededeelde '.
De brief van Mevrouw Blind-Geiger van 5 maart j.l. wijkt af
van hetgeen mij terzake is gerapporteerd.
Mevrouw Blind is op 21 juni 1963 even na 6 uur n.m. door een
van mijn ambtenaren bij haar naam aangesproken op de door haar aangeduide plaats.
In tegenstelling tot wat Mevrouw Blind in de tweede alinea stelt
heeft deze ambtenaar zich niet aan haar bekend gemaakt, aangezien
zij hem niet naar zijn if.ontiteit heeft gevraagd.
De ambtenaar bracht het onderhavige, als bijlage hierbij gevoegde, "Waarheid"-artikel over de rassenscheidingervar'ingen van
Mevrouw Blind in Zuid-Afrika ter sprake, nadat zij hem spontaan had
medegedeeld van haar werk in Pelix Meritis op weg te zijn naar huis.
Toen de ambtenaar het "Waarheid"-artikel ter sprake bracht en
meedeelde belangstelling te hebben voor haar reiservaringen in
Zuid-Afrika, gaf Mevrouw Blind te kennen het bewuste artikel niet
te hebben gelezen daar zij van mening was dat het voor haar geen
nieuws zou bevatten.
Mevrouw Blind schrijft in de derde alinea dat de ambtenaar opmerkte dat haar zuster in Afrika "wel eens kwaad kon" met dit artikel.
Deze mogelijkheid is echter door Mevrouw Blind zelf gesteld in
de loop van het met een zekere vertrouwelijkheid gevoerde gesprek^
Op een gegeven moment stelde zij de ambtenaar namelijk de vraag
of hij het artikel gelezen had en of er misschien iets in had gestaan dat kwaad kon voor haar swager en zuster in Zuid-Afrika.

-2-

„2_

Haar is ten antwoord gegeven dat haar bezorgdheid begrijpelijk
was, gezien, de in Zuid-Afrika gangbare mening over de rassenscheiding.
, ^Tevens is toen gewezen op de onbehoorlijke handelwijze van de
redactie van "De Waarheid11 die het propagandabelang liet prevaleren
boven het familiebelang, namelijk door de reiservaringen toe te schrijven aan een Nederlandse huisvrouw op bezoek bij kennissen of familie
in Zuid-Afrika, wetende of kunnende vermoeden dat de Zuid-Afrikaanse
autoriteiten haar familieleden hiervoor aansprakelijk zouden kunnen
stellen.
Mevrouw Blind was het met deze zienswijze eens en zij toonde zich
duidelijk verontwaardigd over "wat die jongens daar bij de krant
haar hadden gelapt".

O

C

Zij deelde in dit verband nog mede dat de redactie van het communistische weekblad "Uilenspiegel" van plan was haar ervaringen te
publiceren doch dat zij daar nu een stokje voor zou steken.
Zij wilde dit geval verder bespreken, doch daar op dat moment
de tijd ontbrak in verband met huishoudelijke plichten, werd een
afspraak gemaakt voor woensdag 26-6-1963»
Hierbij merkt de ambtenaar op dat het gesprek met Mevrouw Blind
heeft gehandeld over het "Waarheidartikel" en haar reiservaringen.
Het gestelde in de tweede helft van de derde aline t.w. belangstelling voor haar werkzaamheden in Felix Meritis, het zich bekend
maken als BVD-ambtenaar én het zinspelen op enig verband tussen het
bovenstaande en het lang uitblijven van haar reispapieren wordt door
de betrokken ambtenaar ontkend.
Ten aanzien van de laatste zinsnede van de vierde alinea wordt
gerapporteerd dat bij deze ontmoeting van enig geldelijk- aanbod
geen sprake is geweest.
In de vijfde alinea zegt Mevrouw Blind dat zij op 26-6- vergeefs
met haar man op de ontmoetingsplaats is geweest.
Dezerzijds is op 26-6 geconstateerd dat de heer Blind zich in de
omgeving van de ontmoetingsplaats ophield doch Mevrouw Blind is op
de afgesproken tijd niet verschenen.
Twee dagen later, en niet zoals Mevrouw Blind stelt, twee weken
later, heeft dezelfde ambtenaar haar wederom op straat aangesproken,
inderdaad op het Kadijksplein, doch zij weerde een gesprek af met de
woordens "Nee, ik kom niet, mijn man wil het niet."
Beide ontmoetingen werden geobserveerd door een volgploeg van
de Dienst, wier verslag wat de uiterlijke waarneming betreft geheel
strookt met hetgeen de contactambtenaar rapporteerde.
Ik moge Uwe Excellentie er nog op wijzen, dat de betrokken am*tenaar ten stelligste ontkent enige belangstelling voor Felix Meritis
te hebben getoond. De brief van Mevrouw Blind levert weinig gronden
voor de beschuldiging die door de heer Bakker in de Kamer werd uitgesproken. Het gehouden interne onderzoek heeft ook niets aan het
licht gebracht dat die beschuldiging zou rechtvaardigen.
Ik zou er geen bezwaar tegen hebben, dat de Kamercommissie, die
Mevrouw Blind voor een onderhoud uitnodigde, de betrokken contactambtenaar zou horen.
Ik moge u verzoeken de Voorzitter en de leden der vaste Commissie
voor de B.V.D. overeenkomstig het bovenstaande in te lichten,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
w.g.E.Toxopeus.
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STATEN-GENERAAL
T¥EEDE KAMER

' s -Gravenhage, 8 juli 'i 964.

Aan de leden van de vast G Cominir.33.
voor de Binnenlandse Yjelligheidsdlenst„

Hierbij heb ik de eer TJ Hoogedelgestrenge ESC!e te
delen, dat aan mevrouw Blind bericht is d c. t zij door omstandigheden ,welke de commissie op zich zelf' betreurt, eerst
na het zomerreces door de commissie in gehoor zal kunnen
wordden ontvangen,
/•"N

Voorts deel ik r>. bij dese mede, dat do heer Vondeling
°P 7 juli j.l, als woordvoerders van het bestuur van het
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers cie heren In

't

Veld, Prof, Wertheim on Prof0 Albeda heeft ontvangen; de
bespreking heeft ertoe geleid dat de heer Vondeling thans
meent te kunnen verwachten dat aan de commissie een aantal
concrete gevallen zal worden voorgelegd.

Da Griffier der commissie voornoemd
•'
jj*y
*>

C

Verhoor- mevrouw Blin, afgenomen door
de V.C. BVD, dd 28 oktober 1964
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MINISTERIE VAN B I N N E N L A N D S E ZAKEN
B. V. D.

r
Aan de HoogEdelGestrenge Heer
Mr. W. Koops
Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof la

L

Bijlage(n): --

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

Ni

Uw brief van :

761.567

J

Afdeling
Bureau

C

Onderwerp:

Mondelinge vraag
Kamercommissie.

e. 30 oktober 1964.
StadKoudersplantaoeïi 25

VERTROUWELIJK

Geachte Beer Koops,
De Zuidafrikaanse regering vraagt alleen inlichtingen
over adspirant-enigranten en orer in Zuid-Afrika wonende
Nederlanders, die voor kwetsbare overheidsfuncties in
aanmerking komen. Er vindt das geen navraag plaats naar
bezoekers.
Omtrent Mevrouw Blind werden dan ook ter gelegenheid
van haar vorig bezoek geen inlichtingen gevraagd, en het
is evenmin te verwachten dat dit bij een toekomstig bezoek zal gebeuren*
Het vriendelijke groeten,

üi per s

VERTROUWELIJK

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig net onderwerp, de dagtekening en net nummer van
deze brief vermelden.
D 20.

Aan de heer Bakker.

Geachte Eell-ega,
Hierbij zend ik u afschrift van mijn schrijven van heden aan
mevrouw Blind.
Ter uwer verdere informatie diene, dat de commissie, terstond
\M
na mevrouw Blind gehoord te hebben, de B. V. D. -ambtenaar in Irestie
heeft ondervraagd.
Zoals u zich zult herinneren, kwam het relaas van mevrouw
Blind hierop neer, dat deze ambtenaar haar onderTiruki.;.zou hebben
gezet -door te dreigen met het ongenoegen van de Zuidafrikaanse
regering dat haar zuster zichj'op de hals zou kunnen halen en met
moeilijkheden voor haarzelf als ze ooit nog eens naar Zuid-Afrika
zou willen reizen en daarvoor een visum zou aanvragen - en haar
voorts gelcmiebben aangebodenj dfct alles ten einde haar te bewegen,
inlichtingen te verschaffen over wat er in "Pelix Mérités" omgaat.
ambtenaar in kwestie heeft dit alles met de grootste stelligheid
ontkend.
Voor de commissie was de moeilijkheid dat het hier de inhoud
betreft van een gesprek tussen twee personen, waarbij verder geen
getuigen aanwezig zijn geweest. De leden der commissie konden dus
O-v^aie^U^
slechts -r-"Tr H t T! t^n-Tf naar eigen inzicht, wie van de twee partijen
nu de waarheid had gesproken.

C

^Ik kan u ten dezen aanzien slechts berichten, dat de
commissie eenstemmig tot de conclusie is gekomen,
J.Y.P,

ttfe
het geval van mevrouw Blind

"van
poging van de zijde

van de B"7v.D. tot "chantage en/of omkoperij" *B- ondernomen.
pet collegiale groeten,

Dr. A. Vondeling,
boorzitter der commissie

i 4051 19*

CONCEPT

Aan Mevr. Blind,

Geachte Mevrouw .glind,
>i
Aan het alot van de "hearing op 28 oktober j.l. van de
vaste Commissie voor de B,7.B. stelde ik u de vraag, of u een
bepaald verzoek naar voren wenste &e brengen, waarop uw
antwoord luidde, dat u graag zou zien dat in de toekomst aan
eventuele planneiji van u en uw echtgenoot, om uw zuster in
Zuid-Afrika opnieuw te bezoeken, geen hinderpalen in de weg
gelegd zouden worden.

C

Ik kan u thans mededelen, dat ter gelegenheid van uw
vorige bezoek aan Zuid-Afrika geen inlichtingen door de
B.V.D. aan de Zuidafrikaanse regeling verstrekt zijn en
dat het evenmin te verwachten is, dat dit bij een toekomstige
reis het geval zal zijn.
Ik maak van deze gelegenheid tenslotte nog graag gebruik
om u mee te delen, dat de reiskosten, die u in verband met de "hearing"
ff H,Sint,
hebt moeten maken, u vergoed «M\u - worden. Daartoe behoeft u
slechts bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen, en het
in de eveneens ingesloten^enveloppe naaiy&riffie der Kamer «£• te
zenden.

C

Hoogachtend,

(Dr. A. Vondeling), voorzitter der

i 40SI 19*
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Onderwerp sMondelinge vraag
Kamercommissie.

J*1 *J HoogEdelGestrenge Heer
Mr , W » Koope
Griffier bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal ,
' s—Gravenhage.
' s-Gravenhage, 30 oktober 1964.

Geachte Heer Koops,
De Zuidafrikaans e regering vraagt alleen inlichtingen over adspirant
emigranten en over in Zuid-Af riks wonende Nederlanders, die voor
kwetsbare overheidsfuncties in aanmerking komen. Er vindt dus geept
navraag plaats naar bezoekers,')
Omtrent Mevrouw Blind werden dan ook ter gelegenheid van haar vorig
bezoek geen inlichtingen gevraagd, en het is evenmin te verwachten
dat dit bij een toekomstig bezoek zal gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
w. g. A. Kuipers
(Drs. A. Kuipers).
VERTROUWELIJK
J-)

De heer Kuipers heeft telefonisch 4-11 -'64 desgevraagd medegedeeld,
er geen bezwaar tegen te hebben dat dit aan betrokkene bericht wordt.

W.K.

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
1s-Gravenhage,

4 november

1964.

Aan de leden van de vaste Commissie
voor de B.V.D.
VERTROUWELIJK

G

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge concept te doen toekomen
van een brief aan Mevrouw Blind en een brief aan het lid der Kamer de
heer Bakker.
Indien dinsdag 10 jiovember a.s, te 13 uur geen bericht van U ter
griffie is ontvangen, zal dezerzijds worden aangenomen, dat U zich met
deze concepten hebt verenigd,
De griffier der Commissie vnd.

VERTROUWELIJK
CONCEPT.
Aan Mevrouw Blind.

C

Geachte Mevrouw Blind,
Aan het slot van de "hearing" op 28 oktober j. l, van de vaste Commissie voor de B.V.D,stelde ik u de vraag, of u een bepaald verzoek naar
voren wenste te brengen, waarop uw antwoord luidde, dat u graag zou zien
dat in de toekomst aan eventuele plannen van u en uw echtgenoot, om uw
zuster in Zuid-Afrika opnieuw te bezoeken, geen hinderpalen in de weg
gelegd zouden worden.
Ik kan u thans mededelen, dat ter gelegenheid van uw vorig bezoek
aan Zuid-Afrika geen inlichtingen door de B,V.D. aan de Zuidafrikaanse
regering verstrekt zijn en dat het evenmin te verwachten is, dat dit bij
een toekomstige reis het geval zal zijn.'
Ik maak van deze gelegenheid tenslotte nog graag gebruik om u mee
te delen, dat de reiskosten, die u in verband met de "hearing" hebt moeten
maken, u vergoed kunnen worden. Daartoe behoeft u slechts bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen, en het in de eveneens ingesloten
gefrankeerde enveloppe naar de griffie
der Kamer te zenden.
Hoogachtend,
(Dr,A.Vondeling), voorzitter der
commissie.

-2—

VERTROUWELIJK
CONCEPT

Aan de heer Bakker.

Geachte Collega,

c

c

Hierbij zend ik u afschrift van mijn schrijven van heden aan
mevrouw Blind,
Ter uwer verdere informatie diene, dat de commissie, terstond
na mevrouw Blind gehoord te hebben, de B.V.D.-ambtenaar in kwestie
heeft ondervraagd.
Zoals u zich zult herinneren, kwam het relaas van mevrouw Blind
hierop neer, dat deze ambtenaar haar onder druk zou hebben gezet-door
te dreigen met het ongenoegen van de Zuidafrikaanse regering dat haar
zuster zich door toedoen van de dienst op de hals zou kunnen halen en
met moeilijkheden voor haarzelf als ooit nog eens naar Zuid-Afrika
zou willan reizen en daarvoor een visum zou aanvragen - en haar voorts
geld zou hebben aangeboden? dit alles ten einde haar te bewegen, inlichtingen te verschaffen over wat er in "Felix Meritis" omgaat. De
ambtenaar in kwestie heeft dit alles met de grootste stelligheid
ontkend.
Voor de commissie was de moeilijkheid dat het hier de inhoud betreft van een gesprek tussen twee personen, waarbij verder geen getuigen aanwezig zijn geweest. De leden der commissie konden dus slechts
oordelen naar eigen inzicht, wie van de twee partijen nu de waarheid
had gesproken.
Ik kan u ten dezen aanzien slechts berichtan, dat de commissie
eenstemmig tot de conclusie is gekomen, dat voor haar niet is komen
vast te staan, dat in het geval van mevrouw Blind enigerlei poging
van de zijde van de B,V,D, tot "chantage en/of omkoperij"is ondernomen.
Met collegiale groeten,
(Dr.A.Vondeling )
Voorzitter der Commissie.
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JUBllad-Oeiger
grote Xatte&l»£rger8tr*?8 hs*

Öeaohte Kevrowr Blind,

A&a tet «iet WK» ft* «ÏMWtria*1* op 20 oktober $,1* van d« ra»t»
CfcBvlaaie TOOI? i» 'I#t*B* at*l«ft Ik u d* vraag, of m «mi b«paa!A
T*racn»k naajt *or«m wwtat* te b«n««n» vaarop mr amtwoord loldd*,
tot « «raaff *«» si«a 4at la 4» toekomst aan «rentuele plannem van
«ai «w *«htc9k»ot« «• w «yrt«r im Steid-JUTriita ofoi^nv te.
&*vpftl«fc ifc d« t««f f«logil souAfttt word«a^. Jk kut * «h**» MRêté*£«ft* 4at t«? gelegfiahcid yan «ir rorlg
aan X«lé»JütHJu. «MM» ittli«htln«»n do«r d» l,T. B. aan d«
to!4afrlkaa«« ütfittilMr T«r« tr«kt «IJ» «a dat ha t rrarain ta
iraaht« i», *»t Alt MJ •« to«ko»wttg« «*is het ««ral »al »1 j».
Ik «ME KM» 4teü» ««l«««ak*id tenslotte nog graag gebruik °* m
••e t* Aelem, «at t» reiokwten, die v ia rarband «et de •kearla^
feeVt *o«t«a •liliiii w T«rco«4 k«u&«a vofdea* Baartoe b«ho«ft «
ale«ht* »14f»aa4 fowwlle» la te vullen en t* ondertekenen «B ket
ia d» «reiuMB» i»g*alotea ««Jtraiike«rde enTeloppe oaar de «rifft*

T

4«P Kom* t»

(Br.
Tooraitter der

4051 19*

Amsterdam,
Aan d* Comptabele van d« Tweed» Kamer
der 8t*ten-Generaal»
Binnenhof 1a,

Ik verzoek 0 mij de reiskosten ad ƒ
, welke
Ik in Tertend met de "hearing*1 van de vaate Commissie voor
de B*Y*D. «i t de Tweede Kamer maakte, te doen toekomen
per postwiaeel
nr

.**•

via

/

x)

(Handtekening)
Mevr. X. Blind-Gsiger
Orote Kattenfeurgerstraat ,ha
x)
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ïksorhalen vat niet van toepasaing
is en eventueel invallen*

Aaa At ha** Bakker.

Collega*
»*ad Ut * af aoferif t «w «i ja acliri jraa va»
Blind*
fa» war T«rd«r« iafomati* di*n«, dat A» caxaicci*, tarattmd
«ayyouar Blia* gafe0a*ft ta iuMNnt* A» l»T«$.~aafct«SMx> lm Iept0ti*
Se&l* m «iafe ««l* k«Rüttwnnt k*a« Imt V«IM« ww mnvrnor XllnA
B««z-t d*t d»«« a»bt«M«r liaar «ater druk «ent
door t» d**iff«* wit h«t (m««niea«wi v*n Aft- 2uid&m]ca«t*«
teaar ««*%*? «&4te 4o«r t<w*o«» vüi A» 4i«a*t 9^ A» h»i» ma*
halm «K M»t •o«ili3)cfe*4** voor haftrvclf «Ie •• ooit ao« ••&•
Zvld-lXrika «en «UI** iNdiiMai «n daarrooT ««n T! n
•n haar «oorta gvld »«« b*bb«n «y^ptte<«if dit alle» t«» «iada haar
t» ^MMmnft* lftli^itlJi0n t» T«moiiaff«n OT«T mat «
ft» avbtwwutr ia kv«*tie tevft «ut alias Mt t» «root*t«
Toor A» ooMKla»i* ma At wwlli^khaid dat hot hl«r At

a»

B»
oord^.«K «aar *ig«a insiaht, «i* ran At tiMW partij»» n
At waaartatid had casyrek«aL.
Ik kan « tam Avttn aaaxlaa alaohts fe«rloht«», dat A> aoMtlaaia
»tn «Hui f g tot A» •onolvala ia gako»«n, dat TOOT haar al»t ia koaa»
T»»t t« rUam» Aat im tet gtarmi ram wmvamr MlJtft «ai^nrlti
TMI A» »i4d« V«B At A»T*9« t»t **ohaa-tavt» «on/of otfco^wrij ia

.
v

(Br.A.Tcmdaliag)
Toorsltter daar
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s-4rav«tthag«* 25

Aaa 2ijne Exeellentla de Minister
Zakon.

ik 4.» ««r» lif« lxo»liaitti« &fsohrift«a t»
van de l^i^wrai M*2f aor«afe«r 1964 va» d«
d« rcust* OojKKlsal» TOOJT 4» B.Y.B. aas .»»V7o«ir Blind «D
k*t lid def Kwiw, t*

C

Sc

c
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vrnd.

