
O <5 J r?



'e*>8raTaahage, 1 noremfcer

Ite tfeledelgeboren Hear
3 »J.Boggra*
Yinkeastraat 1%

Oeaoate Bear

heb Ik de eer W «ade t* delen* dat te raste
van de fweede KUB»? der StateR*4eneraaI TOOT de

op een la. d* "Iaag»a fö»t* T»H 2 noTeafe«
v*n ee» i&t«rfi«v m»t f* Baarim beat het,

4» t f «oek op h«% fBd«rl*it4«8 froat g«li«ise-diett»-Uotl*iteiten
»e*t t* ««IdeB, "

»* e«ntl«t*l«« di* de toner door 4e Cuier opgedrag»» ooatrole
oT«r d« di»m»t ook Bit»t3F*k* tot ««UTiteiteH. T»n die «£*»***
walfce hww bek«»d ai,J» «avordaA a£t «adere teoiuaeB dan «p e el f lek
tot lm«0f «eylekt* kl&«ibteB» »ou gMa^ae vtyaeaem of in 1»edoeld

14» »»«|f«^we» MI of '9 a«a het
let» l»«fct toe te Toegea, zulke ter «adere

doetaientatie faa 'te fëaMÉMMle» Be Cowiaele zal dan
of «y ta ee» ea aA&er aa«lei<liaf aaavexl^ aeht «adere
bij de lialeter van MBAesIan4«e Sakea lat te

C -
Br. A,Vondeling

(Toomlttear der 0oae»l8»le)

229992*-!



STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

C

Afschrift voor de leden van de
Vaste Commissie voor de B.V.D.

's-Gravenhage, 2 november 19^3

De Weledelgeboren Heer
S.J.Bosgra,
Vinkenstraat 13,
AMSTERDAM

Geachte Heer Bosgra,

Hierbij heb ik de eer U mede te delen, dat de vaste Commissie
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de B,V.D. geattendeerd is
op een in de "Haagse Post" van 2 november 1963 verschenen verslag van
een interview met U. Daarin heet het, dat II "ook op het Nederlandse
front geheime-dienstactiviteiten weet te melden,"

De Commissie, die de haar door de Kamer opgedragen controle over
de dienst ook uitstrekt tot activiteiten van die dienst, welke haar
bekend zijn geworden uit andere bronnen dan specifiek tot haar gerichte
klachten, zou gaarne vernemen of in bedoeld interview Uw woorden juist
zijn weergegeven en of U aan het aldaar medegedeelde nog iets hebt toe
te voegen, zulks ter nadere documentatie van de Commissie. De Commissie
zal dan beoordelen, of zij in een en ander aanleiding aanwezig acht
nadere informaties bij de Minister van Binnenlandse Zaken in te winnen.

w,g.Vondeling

Dr. A.Vondeling

(Voorzitter der Commissie)



.fff- Algemeen
ANTI-KOLONIA LISME •

Sandalen en schandalen
* Portugese ex-vtiandrig:

„vechten of weglopen" _

Tot het einde van de Agerijnse bevrij-
dingsoorlog was natuurkunde-student
S i e t z e B o s g r a (nu 27 en weten-
schappelijk ambtenaar aan de Amster-
damse Gemeente-universiteit) Hd van
het comité Actie Informatie Algerije.
Toen bij gebrek aan een kwestie*Algerije
de noodzaak tot informatie geven op-
hield, schakelde Bosgra om naar de
steeds meer in het nieuws komende
kwestie-Angola.

Lezingen organiserend, protesttele-
grammen versturend en demonstraties
ontketenend (Bosgra was een van de or-
ganisatoren van de pijnlijk afgelopen
Taptoe-rel in het Olympisch Stadion),
zocht hij telkens nieuwe mogelijkheden
om zijn anti-kolonialistjsch.ldeaV te pro-
pageren, onder auspiciën yan.^Aui aan-
beveHngscomtté met namen .als kalBch-
Jïek zwart schaap F en» H«TJBR«f l» ,
anü-apartbeidsjournaltstt J£.ji r gr- tt' d e
Sa b l o. n i è f' e, PSP-prèSÖfcaflt K'rij n
S t r ij d, en dominee: 5pf &flt f» s; ' (zegt

„ .
taatste .öndemwttng

-ie *ë»' le^ngencychis van „Een Port u-
9«« ttttdtutt, 4it Vis dienstplichtig offi-
cier naar Angol*. gezonden -werd en daar
de apriog-in ttl zijn verschrikkingen mee-
maakte."

In mei uit het Portugese leger in
Augola gedeserteerde vaandrig J o s é
d e M o u r a M a r q u * s {24) zegt: „ Ik
stond voor -de keus: vechten of weglo-
pen. Als ik langer was gebleven, had ik
moeten vechten, maar ik heb enorm ge-
luk gehad. Tijdens eert verlof in Lissa-
bon heb ik me ingeschreven voor «en
excursie naar Londen V6oV de wedstrijd
Benfica — Tottenham Hotspur. Maar op
het laatste moment ben ik niet n»ar
Londen maar naar Parijs gegaan."

Vsondrig José de Moura Maraues <24>
. .. „ifc moet de vloer vegen" .,.

In Parijs hoort ex-vaandrig de Moura
Marques tot het groeiende leger Portu-
gese réfugiés, in heel Frankrijk op het
ogenblik ongeveer 120.000. .Vroeger tech-
nisch student in Lissabon, kan hij met
zijn Portugese eindexamen geen Franse
beurs krijgen, dus hij is overdag huis-
knecht (,,ik moet de vloer vegen") en
probeert "s avonds zoveel mogelijk te
studeren.

Kleine zwarte José (schoenmaat 37)
voelt zich zelfs in Frankrijk niet veilig
voor de Policia Internacional de Defesa
do Estado (PIDE): „Toco ik een keer
op straat werd aangesproken' door een
andere Portugees, wilde ik van hem ai
omdat hij te veel vragen stelde, maar er
moest zelfs een gendarme aan te pas
korten. Toen legitimeerde jje andere Por-
tugees zich met een "kaart van de
PJDE, zag ik."

De PIDE zorgt ook voor pijnlijke en
pikante moeilijkheden in het briefver-
keer tussen José eri zijn familie in Por-
tugal: „A ifc mijn Oricpen niet aange-
tekend Vi. otutir, konten ze niet terecht.
Aangetekend wel, maar dan is de in-
hond reruangen door papiertjes met ob-
scene woorden of naaktfoto's."

• 9
Bosgra weet trouwens oota op het Ne-

derlandse front geheime-dienstactivitei-
ten te melden. Telefonerend met Trouw-
verslaggever H e i z e n b e r g om José's
komst aan te kondigen, hoorde hij het
sinds kamervragen befaamde klikgeluid:
;,O, zeiden we tegen elkaar, dat is de
BVD, laten we liet verder maar monde-
ling afdoeTi.''

Op de door het Actiecomité Angola in
samenwerking met de democratisch-so-
cialistische studentenvereniging Poli-
teia georganiseerde lezingen vertelt José
in moeilijk verstaanbaar Frans hoe naar
zijn mening S a l a z a r zijn dictatuur in
stand houdt door de oorlog in Angola:
„Voor de eenheid van het volk is één
groot en heilig doel nodig."

Rijzondere wetten ' •

Tijdens de lezingen laat José foto's
zien van door Portugese soldaten met
Engelse, Amerikaanse, Franse en Bel-
gische wapens in Angola begane wreed-
heden, waarmee hij op dezelfde manier
een tegengesteld doel probeert te berei-
ken als het Salazar-regiine in Lissabon.
Vertelt José: „In Lissabon worden ten-
toonstellingen gehouden met grote foto's
van dix>r negers verminkte blanken, om
rt«- mensen in de juiste stemming voor
Ut' iMirlog te brengen." Maar ook: „Zet/
heb ik nooit wreedheden i-an ons lener
meetjcmaakt, en oofc nooit iemand ont-
moet die ze wel heeft begaan."

Om moeilijkheden met de politie in
L'lrecht, waar José de eerste van zijn
zeven lezingen dinsdagavond heeft ge-
houden, te voorkomen, besloten het Ac-
tiecomité Angola en Politei» de bijeen-
komst besloten te houden. Een buiten-
lander die in Nederland over politiek wil
spreken, moet bij de afdeling Bijzondere
Wetten .vergunning vragen, en de orga-
nisatoren'; waren er zeker van dat hun
Nato-partner Portugal aanvallende spre-
ker de vergunning niet zou krijgen
Maar de Utrechtse politie vond het al-
lemaal niet zo erg: .,Het is de vraag of
er een spreekverbod opgelegd zou zijn.
ook in geval van een openbare verga-
dering." De Portugese ambassade was
evenmin onder de ipdruk: „O/ficieel we-
ten we van niets, tyel Actiecomité Angola
stuurt ons nooif uitnodigingen voor zijn
activiteiten"
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Aan de vaste Commissie van de Tweede Kamer
voor de B.V.D.
Ben Haag

Amsterdam, 9 november 1963

Geachte heren,

In antwoord op het schrijven van Uw voorzitter, dr. A.Vondeling, gedateerd
l november 1963» betreffende een interview in de Haagse Post van 2 november
1963, deel ik U het volgende mee:
Op maandag 28 oktober om ongeveer 11 uur in de ochtend belde ik Trouw, Nieuwe
Nieuwstr, A'dam op, om een afspraak te maken voor een interview met een uit
het Portugese leger gedeserteerde officier. Ik sprak met verslaggever ïïeisen-
berg. Toen het woord Portugese deserteer gevallen was hoorden we beiden een
klikgeluid.
Hoewel uiteraard voor mij niet aan te tonen is, dat dit de B.V.D* is, zou ik
graag van U vernemen, of mijn telefoon wordt afgeluisterd, en zo ja, op welke
gronden. Indien de B.V.D. een ontkennend antwoord op deze vraag mocht geven,
dan zou ik graag weten, of ïï het met mij eens bent, dat afluisteren van
medewerkers van het Actiecomité Angola niet op z$jn plaats is, daar deze
organisatie slechts actie voert door het gesproken woord en de pen op het
voorliehtingsfront in Nederland.

In verband met misleidende verhalen in "Het Vrije Volk", waarbjj uitgegaan wordt
van punt l van artikel 9 van de Voorwaarden van aansluiting op hejr Openbare
Telefoonnet, wil ik ïï mededelen dat hier inderdaad de mogelijkheid van.
afluisteren van telefoongesprekken door de PTT staat vermeld. Maar afluisteren
is niet hetzelfde als afluisteren en doorgeven van de telefoongesprekken»
Zou het niet mogelijk zijn, alleen afluisteraars te gebruiken, die onder ede
verklaren, nooit en te nimmer iets van het afgeluisterde openbaar te maken,
behalve in het in punt l behandelde geval, op straffe van bijv. 10 jaar
gevangenisstraf, die niet door een boete vervangen kan worden.
Hoewel niets te bewijzen is, bestaat er toch bij vele mensen in Nederland het
gevoel dat de democratie ondermijnd is door de gewoonte de telefoon af te
luisteren en brieven te openen van mensen van de oppositie, teneinde haar werk
te bemoeilijken*

Graag ontving ik spoedig een antwoord op dit schrijven,

Hoogachtend,

S/Bosgra
Vinkenstraat 13»
Amsterdam
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Aan de vaste Commissie van de Tweede Kamer

voor de B.V.Ii.

Den Haag.

Amsterdam, 9 november 1963-

Geachte heren,

In antwoord op het schrijven van Uw voorzitter, dr. A. 'Vondeling,
gedateerd 1 november .1963? betreffende een interview in de Haagse
Post van 2 november 1963? deel ik U het volgende meet
Op maandag 28 oktober om ongeveer 11 uur in de ochtend belde ik
Trouw, Nieuwe Nieuwstr,, A'dam op, om een afspraak te maken voor een
interview met een uit het Portugese leger gedeserteerde officier.
Ik sprak met verslaggever Heisenberg. Toen het woord Portugese
deserteur gevallen was hoorden we beiden een klikgeluid.
Hoewel uiteraard voor mij niet aan te tonen is, dat dit de B.V.D. is,
zou ik graag van U vernemen, of mijn telefoon wordt afgeluisterd,
en zo ja, op welke gronden. Indien de B,V.D. een ontkennend antwoord
op deze vraag mocht geven, dan zou ik graag weten, of U het met mij
eens bent, dat afluisteren van medewerkers van het Actiecomité
Angola niet op zijn plaats is, daar deze organisatie slechts actie
voert door het gesproken woord en de pen op het voorlichtingsfront
in Nederland.

In verband met misleidende verhalen in "Het Vrije Volk", waarbij uit-
gegaan wordt van punt 1 van artikel 9 van de Voorwaarden van aanslui-
ting op het Openbare Telefoonnet, wil ik U mededelen dat hier inder-
daad de mogelijkheid van afluisteren van telefoongesprekken door
de PTT staat vermeld. Maar afluisteren is niet hetzelfde als aflui_s~- .
teren en doorgeven van de telefoongesprekken. Zou het niet mogelijk
zijn, alleen afluisteraars te gebruiken, die onder ede verklaren,
nooit en te nimmer iets van het afgeluisterde openbaar te maken, be-
halve in het in punt 1 behandelde geval, op straffe van bijv. 10 jaar
gevangenisstraf, die niet door een boete vervangen kan worden.
Hoewel niets te bewijzen is, bestaat er toch bij vele mensen in Neder-
land het gevoel dat de democratie ondermijnd is door de gewoonte de
telefoon af te luisteren en brieven te openen van mensen van de oppo-
sitie, teneinde haar werk te bemoeilijken.

Graag ontving ik spoedig een antwoord op dit schrijven,

Hoogachtend,

(w.g.) S. Bosgra
Vinkenstraat 13''
Amsterdam.
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Be leer 8»Bosgra,
Vinkenstraat 13
A M S T E R D A M .

Hierbij heb ik de eer, U namens de vaste Commissie voor
de BinH.enlan.dBe Veiligheidsdienst van de Tweede Kamer der
Staten*Generaal mede te delen, dat de Commissie meent te mogen
aannemen, dat kennisneming van de verklaring, velke ik namens
4e Commissie op 19 november jl» in de Tweede Kamer mocht afleggen
(Handelingen Zitting 1963-1964, blz. 455 en 456)- waarvan de
tekst hierbij gaat - V duidelijk zal maken dat de "klik", welke
door U gesignaleerd is* in geen geval heeft betekend» dat Uw
gesprek door de B.7.B. werd afgeluisterd.

(Br* A.Yoadeling)

Voorzitter der Comau, aai e
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