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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Heer mr.W.Koops,
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,

vaste commissie voor de B.V.D.,
Binnenhof 1a,
iDen Haag.
Bijlagen:

Directie

Uw brief van:

Afd.
Onderwerp: request dr.A.Stephan

Hoofdafd.

Kabinet

's-Gravenhage,

11 maart

Nr. 56008
1965.

Hierbij doe ik U te,r informatie van de leden
van de vaste commissie ;voor de B.V.D. toekomen
fotokopie van een request van de heer dr.A.Stephan te Elburg d.d. 5 januari jl.
Het hoofd van de B.V.D. berichtte mij, dat
één der hoofdambtenaren van de dienst een onderhoud over deze aangelegenheid had met betrokkene
en diens echtgenote. Beiden toonden begrip voor
het belang van de grens£ontr^le en voor de niet
altijd gemakkelijke tSak van de~ambtenaren, die met
deze controle zijn belast en meenden met dit onderhoud de door hen geuite klacht als afgedaan te
kunnen beschouwen.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
$l 309592*

,

Fotocopie Kabinet
v, BbmenL Zake»
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Afschrift bestemd voor de leden
van de vaste Commissie voor de BVD.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Aan de Heer mr. W. Koops ,
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,
vaste commissie voor de B.V.D. ,
Binnenhof 1a,
Den Haag.
O

Af d. Kabinet
Nr. 56008
Onderwerp: request dr. A, Stephan
' s-Gravenhage., 11 maart

Hierbij doe ik U ter informatie van de leden van de
vaste commissie voor de B.V.D. toekomen fotokopie van
een request van de heer dr.A. Stephan te Elburg
dd. 5 januari jl.
Het hoofd van de B.V.D. berichtte mij, dat één
der hoofdambtenaren van de dienst een onderhoud over
deze aangelegenheid had met betrokkene en diens echtgenote. Beiden toonden begrip voor het belang van
de grenscontrole en voor de niet altijd gemakkelijke
taak van de ambirenaren, die met deze controle zijn
belast en meenden met dit onderhoud de door hen geuite
klacht als afgedaan te kunnen beschouwen.

O

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

/

-2Afschrift
Ëlburg, 5 januari 1965
Zijne Excellentie de Minister
wan Binnenlandse Zaken
te 's-Gravenhage»
Excellentie,

o

o

Wilt U zo goed zijn mij te excuseren, dat ik de vrijheid
neem mij persoonlijk tot U te richten, ondanks Uw drukke werkzaamheden. In alle bescheidenheid ineen ik, dat er redenen zijn, dat
ik op Uw kostbare tijd even beslag wil leggen.
In de nacht van zondag of maandag jl. kwam ik, komende van
Duisland met inijn vrouw en vijf kinderen om kwart over één bij de
grensplaats Emmerik. Nadat ik onze paspoorten overhandigd had,
aei de dienstdoende marechaussee, dat ik deze aan de pverkant weer
kon terugkrijgen. Uiteraard was ik nogal verbaasd over deze, voor
mij ongewone gang van zaken. Daar aangekomen bemerkte ik dat de
daar zittende marechaussee de namen van mijn vrouw en mij en twee
kinderen nauwkeurig overschreef. Op mijn vraag of dit geschiedde
op last van de B.V.D. knikte hij bevestigend. We waren nl. naar
de ouders van mijn vrouw, die in de D.D.R. wonen geweest.
Excellentie het is waarachtig niet uit politieke sympathieën
dat wij naar de D,D.R.gingen. Alleen het simpele feit, dat mijn
vrouw daar geboren is, brengt ons en zal ons naar de D.D.R.brengen.
Mijn vrouw heeft hals over kop de D.D.R. verlaten, toen dit nog
mogelijk was. In een persoonlijk onderhoud zou ik U daar meer. over
kunnen en willen zeggen, Jarenlang was het haar onmogelijk haar
ouders te bezoeken, totdat het daar heersende regiem een jaar ge~
leden zich meer clement betoonde. Omdat zij haar ouders toen reeds
acht jaar lang niet had ontmoet, zijn wij in 19^3 voor het eerst
daarheen gereden. Alleen menselijke gevoelens hebben ons daar
heen gevoerd. Desondanks, worden onze namen geschreven op een lijst
alsof wij staatsgevaarlijke lieden zijn en wordt een stempel in
onze passen gezet, nota bene ook in dat van een kind van vijftien
jaar.
Excellentie,ik protesteer tegen deze methode van de B.V.D.
De B.V.D.had openlijk moeten afkondigen dat zij zo zou handelen
tegenover allen, die naar landen willen trekken met een communistisch regiem. Dan had ik kunnen overwegen of ik er niet beter aan
deed daar niet heen te gaan. Afgezien daarvan, is het gedrag van
de B.V.D. eenvoudigweg belachelijk. Stelt U zich voor dat de
Bondsrepubliek, die toch wel het nauwst betrokken is bij hetgeen
in de D.D?R. gebeurt, zó zou handelen als de B,V.D.doet, dan zou
zij de namen van miljoenen We s t»-Duit s er s moeten noteren.
De B,,'V.D, is wellicht een nuttige instelling. Maar wat wij
Nederlanders van haar doen en laten zi.en, is alleen maar dom en
irritant. Denkt U zich maar even in; de naam van Sydney van den
Bergh, die naar communistisch China trok uit handelsmotieven,
staat op de lijst.
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Dw B.V.D. laat door deze handelwijze zien, dat zij van de D.D.H,
maar bitter weinig afweet. De D.D.R. is wel het meest beduimelde
visitekaartje van het communisme* De bevolking is in overgrote
meerderheid tegen het regiem gekant. Dat geldt in de eerste plaats
'voor de leden van de communistische partij.
Ik heb bij de marechaussee, die het eerst naar mijn passen
gevraagd heeft, geprotesteerd. Zijn gedrag was beneden alle peil.
Zelfs,toen mijn vrouw huilend vroeg of ze daarvoor uit de D.D.R.
gevlucht was, had hij geen ander antwoord dan een hoongelach,
in zijn houding gesteund door de douanier, die, hoewel hij zich
niet met de zaak bemoeide, door zijn lachen te kennen gaf, dat hij
het zeer incorrecte optreden van de marechaussee billijkte. Daarentagen was het gedrag van de andere, die onze namen opschr-eef,
zeer correct.
Excellentie, ik vraag U alles te doen, dat mijn naam'en die
van mijn gezin van de lijst van de B.V.D. verwijderd worden. Ik
zal alle geoorloofde middelen aanwendan om dit te bereiken. Bovendien moet het stempel uit onze passen verwijderd worden. Mijn
gedrag en dat van mijn gezin is in democratisch opzicht van
dien aard, dat ik het niet verdien als staatsgevaarlijk te zijn
genoteerd.
Mijn eerlijk excuus, dat ik U zo lang heb moeten in beslag nenen.
Met verschuldigde eerbied,
Uw dw.dr. dr.A.Stephan,
Van Kinsbergenstr.1,
Elburg.

O

'8-Gravenhage, 26 «aart l965.

Be Veledelzeergeleerde leer
Br. A.Stephan,
fan. KlnsbargaaBtraat 1,

Geaehte Seer Stephen,
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Hierfci4 heb ik de «er f «ede t* delen* dat fv schrijven
Tan 5 januari ^.1. aan ds Miniator Tas Binnenlaadae Zaken,
waarin ¥ «itó beklaagd.» OT«r ««a 9 «n Qv f*ais taa deal
B*^9^miB4T sij *•& fTBnaorwraohrijdliijr, door d« Xiitist«r t«r
kaïmia is g»teft«ifet Taa A* Taaie Conaisai» Taa dB fwaada
d*r Statan-ff«tt«jraal TOOT da l.T*d»y«%Lka ia £*Tol£B ««R
C«»itdlci da Miaiaiar pla»rb »!• Aa Oowaiaaia in te liohtea
oaitrant alle klaektaa Itatraffande da B.T.D* valka hem raohtaatraaks bajpaikaa.
la Miaiatar haaf t d* Coaaisaia Toorts madagadaald» dat
4&a ran 4» hoofdambtaaaran Taa d* I.T.&. naar aaöflpiidiag Tas
ïïv klaoht «a* o&daxi»md haaf t fahad mat 9 «a 9w eoht^anota,
waarTsij ¥ baidatt bagrip teoade TOOT hat &«Iaitf Taa da grenacoatrola a» TOOT A* niat altijd gwaakkalijka taak Taa da mat
daze oontrola eataata ajiataaaran, an dat ? saeade aat dit ondar»howd Ihr klaeht «la afgadaan t« kuBB«n baaoitoawaii.
Ik flsoa gaaraa, ter Tardare Toorliohting van de ConuaiBeia,
ïï»«lf Taynaaen dat dit laatste inderdaad het geval ia*
Hoogaohtead»

K(Br. A. fondeling)
Toorzitter dar

