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Doetinchem, 2 febr. 1964

Mijne Heren,
Aangezien ik een grote ruirntevaartenthousiast ben,
schrijf ik vaak naar de V.S. voor inlichtingen en documentatie hierover.
In maart '62 heb ik eens naar Husland geschreven en kreeg een tijd later
een in Kussisch getypte brief en 1% week daarna een Engels boekje ( door
Gagarin geschreven $, dat met ruimtevaart nauwelijks iets te maken heeft,
het handelt grotendeels over de Communistische Partij.
Nu heb ik reeds ê'kele malen van mensen gehoord aan wie ik dit
vertelde, dat ik vanwege deze kontakten luet jttusland moeilijkheden kan
krijgen met het aanvragen van bv. een visum voor de V.S-, of met Uw
or&ani satie.
Zoudt U me kunnen zeggen of deze geruchten juist zijn, want
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als ze waar aijn, zou ik dit bizonder vervelend vinden, aangezien ik
ook geen enkele sympathie kan tonen voor de communisten.
U bij voorbaat voor een antwoord dankend, verblijf ik,
-*•-

hoogachtend,
Arnold L. Leuf tink ('7 ^
Edo Bergsmastraat 9
Doetinchem
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Geachte Heer Leuftink,
In antwoord op ^ schrijven van 2 dezer kan ik TJ de
verzekering geven, dat tT geen enkele moeilijkheid met de
Binnenlandse Veiligheidsdienst, laat staan de vaste Commissie
der Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, hoeft te duchten als gevolg van zo onschuldige activiteiten als in Uw brief geschetst werden.
Het lijkt mij voorts in hoge mate onwaarschijnlijk,
dat hetzelfde niet zou gelden voor een eventuele aanvrage
Uweraijds voor een visum voor de Verenigde Staten, doch zekerheid daarover kunt ü slechts verkrijgen door inlichtingen te
vragen aan de Ambassade van de Verenigde Staten.
Vertrouwende tr hiermede voldoende te hebben kunnen inlichten, verblijf ik
hoogachtend,

(Dr A. Vondeling)
Voorzitter der Commissie.
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Naar aanleiding van de mij in afschrift toegezonden
brief van Arnold L.Leuftink te Boetinchem dd. 2 februari
jl. deel ik u mede, dat "betrokkene bij de B.V.D. niet
bekend is. Navraag bij de plaatselijke politie heeft
bovendien positief gunstige inlichtingen omtrent het
gehele gezin Leuftink opgeleverd.
Er is in dit geval dus sprake van een geïsoleerd
feit, dat als zodanig door de B.V.B, niet wordt gebruikt
bij het eventueel verstrekken van inlichtingen omtrent
betrokkene aan derden.
Het is mij uiteraard niet mogelijk een uitspraak te
doen over de beslissing die de Amerikaanse autoriteiten
zullen nemen indien betrokkene bij een visumaanvragg
zelf van zijn contact met de Sowjet Unie mededeling zou
doen. De bevoegdheden terzake liggen geheel bij.de Amerikaanse
autoriteiten. Aannemelijk lijkt- mij echter, gezien de aard
van het contact, dat ook deze autoriteiten aan dit feit
geen beslissende betekenis zullen hechten.
Ik moge u verzoeken de leden van de vaste commissie
overeenkomstig het bovenstaande in te lichten.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
VERTROUWELIJK

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
& 231643"-41

STATEST-GENERAAL
TWEEDE KAMER
s-Gravenhage, 10 april 1964.

n de leden van de vaste Commissie
voor de B.V.D.

O

Hierbij heb ik de eer U Hoogedelgestrenge afschrift te doen
toekomen van het schrijven van de Voorzitter Uwer Commissie aan
de heer A.L . Leuftink, te Doetinchom, die zich bij brief d.d.
2 februari 1964 -tot :de Commissie had gewend. De heer Vondeling
achtte dit schrijven niet van voldoende betekenis om het aan de
Minister te doen toekomen waarbij voorts nog de overweging kwam,
dat het niet op de weg der Commissie ligt de B.V.D. op iemand te
attenderen die daarom niet gevraagd hoeft, als de zaak niet belangrijk genoeg lijkt.
Tengevolge van een misverstand op de expedietieafdeling van
de griffie werd echter tegelijkertijd met de verzending van de
brief van de heer Leuftink aan Uw Commissie ook afschrift gestuurd
aan do Minister van Binnenlandse Saken, die daarop de Commissie
inlichtte bij schrijven d.d. 6 maart 1964? waarvan afschrift eveneens hierbij gaat.
Aangezien hetgeen de Minister mededeelt, geheel parallel loopt
met wat de heer Vondeling reeds aan de heer Leuftink had geschreven,
kan de brief van de hoer Leuftink, naar het mij- wil voorkomen,
geacht worden met de brief d.d.18 februari 1964 te zijn afgedaan.
De griffier der Commissie vnd.
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Aan de Heer A.L.Leuftink,
Edo Bergmastraat 9?
Doctinchem.

Geachte Heer Louftink,
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In antwoord op Uw schrijven van 2 dezer kan ik U de verzekering
geven, dat U goon enkele moeilijkheid met de Binnenlandse Veiligheidsdienst, laat staan de vaste Commissie der Tweede Kamer der
Staten-Generaal voor do Binnenlandse Veiligheidsdienst, hoeft te
duchten als gevolg van zo onschuldige activiteiten als in Uw brief
geschetst werden.
Het lijkt mij voorts in hoge mate onwaarschijnlijk, dat hetzelfde
niet zou gelden voor een eventuele aanvrage Uwerzijds voor een visum
voor de Verenigde Staten, doch zekerheid kunt U slechts verkrijgen
door inlichtingen te vragen aan de Ambassade van de Verenigde Staten.
Vertrouwende U hiermede voldoende te hebben kunnen inlichten,
verblijf ik
hoogachtend,
(w.g.) Vondeling.
(Dr„A.Vondeling)
Voorzitter der Commissie.
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