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den Haag, 25 October 1960
Binnenhof IA

De Heer Mr. L. Einthoven,

Schouwweg 80,

W a s s e n a a r,

Geachte Heer Binthoven,

Mijn aandacht werd gevraagd

voor begaand ingezonden stukje. Kunt U mij er iets

over mededelen?

Hoogachtend,

A

•» *,.



Ho«f.dredactie

/ Amsterdam, 3 okt.1960

De Heer Joh.T.Ganzebrink
Parlementsredacteur Het Vrije Volk
D e n H a .a K.

Waarde Ganzebrink,

De Zaanse Typhoon stuurde ons een nummer van haar blad toe, waarin men
"bijgaand knipsel had aangestreept» Zou een van onze Kamerleden misschien
"belangstelling hebben voor deze kwestie? / -

'

C

MetjewLendelijke groeten,

Dr.TÖ.W.van
Ad j. hoofdredacteur.

"-?>'



Telefoon 62391

et woord Is
(Buiten verantwoordelijKheid

van de redactie)
Geen toestemming zoon in

Nieuw - Zeeland te. bezoeken
M. de R,
Enige tijd geleden verscheen er een arti-

keltje in de Typhoon van ons voorgenomen
vakantiebezoek aan onze enige zoon, nu bij-
na acht jaar in Nieuw-Zeeland. Hij is daar
getrouwd met de uit Westzaan afkomstige
Kitty Havik, dochter van de bekende markt-
koopman Dirk Havik, toentertijd ook naar
Nieuw-Zeeland geëmigreerd.

Wij hebbén hard gewerkt en flink ge-
spaard. Mijn vrouw werkt voor halve dagen
bij de Hilko-zeepfabriek aan de Oostzijde
tfe Zaandam. Ik zelf werk in het bouwvak.
Met film- en avondoverwerk en door het
verkopen vanr mij-n zomerhuisje en mijn
filmapparatuur wisten wij tot een belang-
rijk reisbedrag te komen. Mijn zoon zou dan
het ontbrekende bedrag er bij doen.

Passage voor de overtocht werd besproken
op de ..Seven Sèas" van Kuys & Co, die 29
oktober uit Kotterdam vertrekt. De vakantie-
permits werden aangevraagd en de voorbe-
reiding voor de reis werd gemaakt.

Wij waren vol van de komende grote ge-
beurtenissen. Brieven gingen heen en weer
en allen verheugden zich op het spoedig
weerzien van kinderen en kleinkinderen, die
wjj alleen van de foto's kennen en van de
verhalen uit de brieven.

•Maar wat geen mens voor mogelijk had
gehouden: wij kregen bericht van het
Nieuw-Zèelandse Consulaat dat ons
g e e n vakantie-permit werd gegeven.
Het briefje was in het Engels getypt en
wij wisten eerst nog niet wat de inhoud
betekende maar later bleek ons overdui-
delijk dat het in deze tijd mogelijk is ou-
ders bewust bij hun kinderen vandaan te
houden.

Ook hier heeft de Binnenlandse Veilig-
heids Dienst (B.V.D.) zijn werk gedaan. Wat
16 jaar geleden is gebeurd, wordt nu gestraft
op een wijze die elke grond van redelijkheid
mist. Dit onrecht moest van de daken ge-
schreeuwd worden, maar wat kan ik doen als
eenvoudige arbeider? Waar kan ik recht zoe-
ken? Ik heb de Consul van Nieuw-Zeeland
geschreven, maar krijg niet eens antwoord.

Is het mogelijk hier eens een artikeltje:
aan te wijden en dit geval aan de publieke
opinie voor te leggen? Mag ik in deze nog
iets van U terug vernemen?

Ik teken met de meeste achting,
D. VONK

Wormerveer, 15 september
Timorstraat 7

N a s c h r i f t r e d a c t i e : Wij hebben ons ^
voor nadere inlichtingen gewend tot de be-
voegde instanties (via Binnenlandse Zaken
bij de B.V.D.). Na tien dagen zwtjgf men
daar nog in alle talen. Wij vinden deze aan-
gelegenheid raadselachtig, triest en «chrij-
nend.



MINISTERIE
VAN BINNENLANDSE ZAKEN

'S-GRAVENHAGE, 28 oktober 1960,
Stadhoudersplantsoen z;

B.V.D.

No. : 555 «
Bijl. : 1

Betr.: Publicatie "De Typhoon";
brief VONK.

VERTROUWELIJK

Geachte Heer Burger

C

Ik kreeg toestemming van de Secretaris-Generaal van

Binnenlandse Zaken om U in antwoord op Uw schrijven van 25

dezer een afschrift te zenden van onze brief over dit onder-

werp.

Helaas heeft de Nieuw-Zeelandse Regering dezer dagen,

ondanks het gunstig advies van de vertegenwoordiger hier te

lande, afwijzend op de hernieuwde aanvrage beschikt»

Ik moge hier nog aan toevoegen dat de reden waarom

de krant in Zaandam geen antwoord kreeg (vide het onderschrift

van het artikel van 29 september) gelegen was in het feit

dat de hoofdredacteur van het blad het schrijven van de heer

Vonk had ingesloten bij een gelukwens gericht aan de nieuw-

benoemde perschef van Binnenlandse Zaken, de heer Van Eek.

Deze merkte pas na 1*f dagen dat zich onder de grote hoeveel-

heid felicitaties ook nog een zakelijk stuk bevond.

Hoogachtend

Mr .L. Einthoven

Aan de HoogEdelGestrenge Heer
Mr.J.A.W. BURGER
Binnenhof 1a
te
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34 10 «i * Escellentie de
24.10.60 sinister va» Binnenlands*

Zaken te

iet verwijzing naar het U in nei 1955 toegezondw»
rapport, deel ik U aede dat nadien nog het volgende
omtrent J. VONK bekend is geworden.
Betrokkene vertoonde op l mei 1955 kinderfilms t.g*v*
de l nel-viering van de C.P.H., waartoe een kindermid-
dag in een zaal t* v.ormerveer waa georganiseerd. In
maart 1956 vertoonde hij films op een door de afd*
formerveer der H.V.B. georganiseerde avond t.g.v. d*
tfereldvrouwendag. Zijn nedewerkiag aan deze avond
behoeft geen bijzondere politieke betekenis te hebben,
aangezien hij dergelijke filmavonden voor de Beest
uiteenlopende verenigingen door het gehele land ver-
zorgt.
üijn echtgenote ia na 195* niet Beer gesignaleerd. *

De aan de Hederlandse immigratiedienst verstrek
te en door die dienst kennelijk ter besehikkiag van de
Consul van Hieuw Zeeland gestelde inlichtingen warem
afkomstig van de politie te formerveer* Zij warem diw»
dese instantie dermate positief gesteld, dat destijd*
geen aanleiding bestond aan de juistheid er vaa te
twijfelen*

Zoals uit de berichtgeving blijkt, waren de
aan de Hederlandse EaigratiedTenat verstrekt* inlieh-
tingen uitsluitend van politieke aard* Gegevens betrek-
king hebbende op de oorlogajarem, alsmede gegevens van
criminele aard worden, zoals bekend, niet door mijn
dienst aan de Hederlandse £aigratiedienat verstrekt*

De emigratieaanvraag van betrokkenen werd
beide aaien afgewezen*

Op 22 september 1960 werd van de politie te
fformerveer vernomen, dat VOU. zich tot haar had gewend
naar aanleiding van het feit dat hem door de Consul
van Hieuw Zeeland een visum voor een bezoek aan zijn
zoon in dat land was geweigerd. Volgens VOFJL had d*
Consul hem medegedeeld, dat ieae afwijzing onder meer
was gebaseerd op het feit dat hij lid was geweest van
de C.P.H, en de X.V.C., verkiezingspropaganda had ge-
maakt voor d* C.P.H, an filma had vertoond voor kintte-
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ren van lezers van "De Waarheid* te ormerveer. VORK
erkende tegenover de politie de juistheid van die ge*
gevens, behoudens bet lidmaatschap van de C.P.M** Met
betrekking tot dit lidmaatschap deelde de betrokkea
politieambtenaar mede, dat, voor cover hem bekend va».;
VOltt nimmer lid van de C.F.B, «as geweestT Het beteer»
iende gegeven was verkregen door lijn ambtsvoorganger»'
Op welke wijse dit had plaats gevonden was niet meer \a te gaan, omdat bedoelde politie-ambtenaar inmiddels,

is overleden*
Raar aanleiding van dit bericht wae desermijas

in principe reeds besloten de politie te tformerveesr te
versoeken een nader onderzoek naar het echtpaar ia te
stellen, welk besluit ootneideerde met de ontvangst
(op 29 september) van ie U bekende brief van de heer
Meijer, hoofdredacteur van de "Typhooa", waarbij de
door betrokkene aac de redactie van dat blad gerichte
brief was bijgesloten* Ba ontvangst hiervan werd, ia
tegenstelling tot het aanvankelijke voornemen, Besloten
tot ondersoek door de eigen dieast te doen verriehtea*

Bij dit onderzoek kon van het eerder gemelde
lidmaatschap van de C.P.H, van VOK en sijn echtgenote,

( noch van dat van de K.V.3. van sijn echtgenote op eni-
v- jarlei wijze bevestiging verkregen worden, sodat moet

worden aangenomen dat de destijds dienaangaande aam
mijn dienst verstrekte informatie niet op concrete
feiten heeft gesteund. De overige in de eerdere beriohto

— geving vervatte gegevens bleken, z els na VOHX's ruiter*
** lijke erkenning van de juistheid daarvan viel te ver*

wachten, in grote lijnen juist*
Op 11 oktober j*l* is, aangezien inllohtiagea

t omtrent personen die een besoekersvisum voer een de»
Ir eaigratielanden hebben aangevraagd op grond van vigeren-

') i Ij d«~AZapraken „door mi jn dienst rechtstreeks aaiude
K | (immigraTXê )vërtegenwoordiĝ r~Tan~ hèt̂ betrokken laad

./.,- P _worjUnverjt£ekt, het hierbij als bijlage in afsehrift
gevoegderapport, onder een toelichting tercake. man
de Consul van Hieuw Zeeland overhandigd* Ha le»ing er-
van deelde dese mede de kansen van het echtpaar op Inwi.
liging van sijn verzoek thans aanmerkelijk gestegen te
achten* VORK en sijn echtgenote beschouwt hij, nes»'hij
mededeelde, thans als" quite harmless". Hij sê de toe het

*.
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rapport per osgaande ter uiteindelijk» decisie naar
sijn Hcgering te zullen eenden en de heer 70HK te be-
richten, dat sijn verzoek opnieuw in behandeling ia
genomen.

De Nederlandse -«igratiedianat is eveneeaa
••t het resultaat van het ree en te ondenoek ia keaaia
gesteld»

Op 14 desar heeft, soals U mogelijk reeaa va»
da heer Van Eek sul t hebban veraoaaa, «en gesprak
plaatsgehad tussen hea «a aan hoofdaabteaaar vaa daaa
dienst enersijds en de heer Meijer aaderaljda, «aaxkij
da oorsaak van de in de behandeling vaa daaa aaagala»
genheid ontataae vertraging ia toegalioht aa la ütaoax

Kset dat een gedegen oadersoak au eeaaaal tijd vargt*
haar Meijer sê de bij dia galegeaheid toe een aan*

vullaad artikel tersake te sullea plaataan* Hiaraaa
heeft hij inderdaad voldaan» bet betraffaada avtUtél
(fotooopie in duplo) in de editie van "De typaaaa*
wordt u hierbij anngebodea*

Eet wil aij voorkomen, dst Uwe Bxaallam*!»
wat betreft de attaadarlng door Mr. ia 't Tald *o»
kunnen volstaan aet toezending vaa dit artikel*

9e bij üw schrijven gevoegde kraateakaipaala
aoge ik teveaa U hierbij weder doen toekomen*

HBT HOOFD ?AS DK

/

Mr. J.8. Sianiaghe Damstl»

VStiTfiOUW KLIJK


