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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift bestemd voor de leden van
de vaste Commissie voor dé
Binnenlandse Veiligheidsdienst*
Amsterdam-C

19 mei 1960

Aan Zijne Excellentie de Minister
vaü Binnenlandse Zaken
Binnenhpf 19'
Perl Haag
Excellentie,

O

Hierbij het» ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat
mijn cliënt, de Heer H.J,Groenendaal, Schoffèlstraat 3 te
Amsterdam zich tot mij heeft gewend "betreffende de zaak,
waarover cliënt Uwe Exc. op 12 april jl. heeft geschreven.
Tot dusverre mocht cliënt geen antwoord op mijn schrijven
vernemen. In de bijlage zend ik U copie van de brief van
cliënt met beleefd verzoek mij zo spoedig mogelijk Uw antwoord in deze aangelegenheid te willen doen toekomen.
y.

Met de meeste hoogachting
( w . g . ) B.P.M.Grapperhaus
Mr .B.F.M. Grapperhaus
Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKET,
pi V.

Mr.F.R-Milnl ieff.
H.J.Groenendaal

C

Amsterdam-O, 12 april 1960
Schoffelstraat 3,

Strict Vertrouwelijk
en Persoonlijk
Aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken
te
's-GRAVENHAGE.
Excellentie,
Hierbij heb ik de eer mij tot Uwe Excellentie te wenden
in de navolgende aangelegenheid;
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Sedert juni 1959 - maart 1960 heb ik als "contactman"
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gewerkt. Ik heb
in deze periode o.a.met de heren van deze dienst, die zich
Westerhof dn Gerards noemen, te maken gehad. Ik heb begrepen,
dat mijn werk voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst en, naar
ik mag aannemen, ook voor de Staat der Nederlanden, van betekenis is geweest, althans hebben voormelde heren van de BVD
zich herhaaldelijk in die zin uitgelaten.

O

Los van het vorenstaande staat het feit, dat ik reeds
enige jaren doende ben naar de U.S«A. te emigreren» Ik was
sedert geruime tijd "resident" van de U.S.A. In begin januari jl* ben ik,per vliegtuig naar de U.S.A. gereisd, teneinde
mij overeenkomstig de voor immigratie in de U.S,A. geldende
voorschriften bij de Amerikaanse instanties persoonlijk aan
te melden. Nadat mijn vliegtuig was geland, werd ik opgewacht
door Amerikaanse politie, die mij in opdracht van de Amerikaanse P.B.I. arresteerde. Zoals mij later is gebleken, was
dit een rechtstreeks gevolg van het feit, dat de B.V.D. aan
de Amerikaanse instanties had doorgegeven, dat ik als contactman van deze dienst was opgetreden en in die kwaliteit met
een bepaalde buitenlandse mogendheid, althans onderdanen van
die mogendheid in verbinding was geweest.
Na mijn arrestatie deden de Amerikanen mij weten, dat ik,
als ik er van afzag de U.S.A* in te gaan, vrij zou zijn en
zonder meer naar mijn land zou kunnen teruggaan. Aanvankelijk
heb ik daarop geantwoord, dat ik niet wilde teruggaan en het
onderzoek, dat volgens de Amerikanen noodzakelijk was, wilde
ondergaan. Men kon mij niet zeggen, hoe lang dit zou duren,
maar het zou best vele weken kunnen duren, werd mij gezegd.
Na enige dagen werd ik naar een gevangenis overgebracht,
waarin onbeschrijfelijke toestanden heersten. Ik werd in een
stalen kooi geplaatst van 1.70 x 1.10 m, waarin ik mij
nauwelijks kon bewegen, die op zijn beurt weer in een grotere
kooi was geplaatst. Na enige dagen en na enige verhoren te
hebben ondergaan, gaf ik de moed op en gaf te kennen.in
arren moede naar Nederland te willen terugkeren. In de kortstmogelijke tijd werd ik naar het vliegveld vervoerd en arriveerde vervolgens in Nederland. Mijn immigratiepapieren voor
de U.S.A. die ik had moeten afstaan, kreeg ik echter niet
terug. Daar de kwestie van mijn emigratie naar de U,s.A. voor
mij heel belangrijk is en ik als gevolg van mijn optreden
voor de BVD en in het bijzonder het feit. dat de BVD aan de
U.S.A. heeft meëegedeeld, dat ik contactman was, mijn papieren
ben kwijtgeraakt, moge ik hierbij Uwe Excellentie beleefd
verzoeken stappen te willen ondernemen om te bevorèeren, dat
ik voormelde papieren, in het bijzonder het te mijnen name
staande bewijs, dat ik resident van de U.S.A. ben, terugkrijg.
Met de meeste hoogachting,
van Uwe Excellentie,
de dw,
(w.g.) H.J.Groenendaal
Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
(w.g.) FrR.Mijnlieff

plv.
Mr.P.R.Mijnlieff.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Aan de Heer Mr„B.F.M.Grapperhaus
Keizersgracht 401
Amsterdam-C.
Uw brief van 19 mei 1960.

Afd.Kabinet

Nr.40609

Onderwerp; Eequest H. J. G-r oenendaal
te Amsterdam.
's-Gravenhage, 20 juli 1960

o

c

In antwoord op Uw "brief van 19 mei j.l. "betreffende het
request van de heer H.J.Groenendaal te Amsterdam deel ik U
het volgende mede.
Het "bestaan van een positieve relatie tussen de Binnenlandse Veiligheidsdienst en Uw cliënt kan op zichzelf voor de
Amerikaanse autoriteiten nimmer reden zijn geweest hem de
toelating tot de Verenigde Staten te weigeren» Wel kan een
dergelijke relatie aanleiding zijn tot een speciale onder^vraging, zoals Uw cliënt ook reeds voor diens vertrek naar de
Verenigde Staten werd medegedeeld. Het onaangename verloop
van dit verhoor moet evenwel andere feiten tot oorzaak hebben
gehad dan de relatie van betrokkene tot de Binnenlandse
Veiligheidsdienst. Of het onderzoek uiteindelijk tot een
weigering om Uw cliënt toe te laten zou hebben geleid, kon
niet meer wordlen vastgesteld, nu dit onderzoek op verzoek
van Uw cliënt ontijdig werd afgebroken.
Ondanks het feit, dat betrokkene door eigen optreden het
nemen van een gunstige beslissing omtrent zijn toelating
onmogelijk maakte, werdein stappen ondernomen de Amerikaanse
autoriteiten, die geheel zelfstandig over de toelating van
onderdanen van andere mogendheden beslissen, te bewegen deze
aangelegenheid opnieuw in beschouwing te nemen. Het resultaat hiervan was, dat Uw cliënt-met zijn instemming- opnieuw
aan een ondervraging werd onderworpen.
Nu deze ondervraging niet tot het door Uw cliënt beoogde
resultaat heeft geleid, is er voor mij geen aanleiding terzake verdere tussenkomst te verlenen, mede gezien het ontbreken van enig causaal verband tussen de positieve relatie
van Uw cliënt tot de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de
beslissing van de Amerikaanse autoriteiten.
Uw clünt deed ik een afschrift van deze brief toekomen.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
(w.g.)E.Hv TCZOPEUS.

MINISi'ERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Heer H. J. G-r oenendaal
Sohoffelstraat 3
Amsterdam-C.

Afd.Kabinet

Hoofdafd.Nr.40609

Onderwerp;
Request H.J.Groenendaal
te Aiasterdam.

' s-G-ravenhage, 20 juli 1960„

O
Naar aanleiding van Uw request van 12 april j.l.
doe ik U bijgaand toekomen afschrift van mijn desbetreffend
schrijven aan Uw advocaat de heer Mr „B, P. M, G-rapperhaus,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
(w.g.) E.H.TOXOPEUS.

C

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Heer Mr.W.Koops
Commies-Griffier bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof la.
_l

Bijlagen:

div.

Uw brief van:

c

Onderwerp: Request H.J.Groenendaal
te Amsterdam.

Directie

Hoofdafd.

Afd. Kabinet

Nt.

'S-GRAVENHAGE,

40609

20 juli 1960,

VERTROUWELIJK

C

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, doe
ik U bijgaand toekomen afschrift van het schrijven van de
heer Mr.B.P.M.Grapperhaus en het daarbij behorend request
van de heer H.J.Groenendaal te Amsterdam, alsmede mijn onder datum en nummer dezes verzonden antwoord.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

••-?,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bü beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en
nummer van dit schrijven vermelden.
(f) 9 1 2 1 9 0 *

