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Aan de Kamer-Commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst der Tweede Kamer van
de Staten-Generaal
te

Afluisteren telefoon 05900 - JM-152.
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Naar aanleiding van de recente publicaties
in de dagbladen over de schending van het telefoongeheim kan ik u
mededelen, dat ik reeds geruime tijd geleden correspondentie heb
gevoerd met het hoofdbestuur van de PTT te Den Haag, later gevolgd
door correspondentie met het PTT kantoor te Groningen over de
"klik".

Natuurlijk hebben de betrokken telefoondirecties indertijd medegedeeld, dat er niets aan de hand was;
deze mededeling werd uiteraard door mij voor kennisgeving aangenomen, want het was nog al vanzelfsprekend, dat zij in bedoelde zin
zouden (en moesten) antwoorden!
Nu de minister echter onlangs heeft medegedeeld, dat er inderdaad "meegeluisterd" wordt, zou ik wel graag r
eens zwart op wit willen hebben of mijn telefoon (05900-3^152)
nu inderdaad al dan niet onder controle gestaan heeft, resp. staat
Het zal de heren van de B.V.D. niet moeilijk vallen een lijstje
te produceren van de telefoonnummers, die zij via een bandrecordertje hebben beluisterd; ongetwijfeld bevinden die bandjes zich
dan nog wel ergens in een archief.
Dit alles was mij persoonlijk indertijd
,e moeite niet verder waard, doch nu de minister verklaard heeft,
dat alleen bij zeer ernstige gevallen en bij directe bedreiging
van de veiligheid van de staat het meeluisteren plaats vindt, ben
ik toch wel zeer benieuwd, hoe een eenvoudig ambtenaar iri semiprovinoiale dienst (ik heb de eer al 30 jaar administrateur te
zijn van het provinciaal waterleiding bedrijf van Groningen)blijkbaar zó verdorven wordt geacht, dat de B.V.D. het beslist noodzap
kelijk vindt zijn telefoongesprekken te laten be/éluipteren^want,^.
ook in 1963 zit de "klik" er nog steeds regelmatig in.
Ten einde u de moeite te sparen van een '
onderzoek naar de antecedenten van schrijver dezes kan ik u mededelen, dat ik sinds 1922 onafgebroken lid ben van "Kerk en Vrede" ,
sinds vele jaren lid van de Doopsgezinde Vredesgroep, van De Derde
Weg, van de VIRO, lid van de Wereldfederalisten Beweging Nederland, en uiteraard van de p.S.P, evenals mijn ec&htgenote, die
tevens lid is van de gemeenteraad te Groningen voor de PSP.
Het kan natuurlijk zijn, dat actief werken
voor de vrede - op basis van het Evangelie, waaruit ik voor mijzelf meen te moeten en te mogen concluderen, dat Evangelie en
oorlog niet met elkaar te combineren zijn - voor de B.V.D. voldoende reden is om mij als gtaatsgevaarlijk individu te beschouwen. Mocht dat zo zijn, dan zal ik mij veroorloven om met alle
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Stan de Kamera-Commissie voor de Binnenl.Veiligheidsdienst der Tweede
democratische middelen hiertegen geweldloos te protesteren.
Misschien is het u mogelijk de bandjes van
mijn gesprekken op te vragen bij de B.V.D.; ik ben erg benieuwd
welke staatsondermijnende gesprekken daarop wel zijn vastgelegd.
Het resultaat van uw onderzoek zal ik gaarne t.z.t. vernemen,
want het is immers z<5, dat uit de krantenpublikaties duidelijk
blijkt dat, al zou de "klik" verdwijnen, dit nog geen redelijke
zekerheid geeft, dat er niet een geraffineerder opname-apparaat
zou zijn ingeschakeld.
Het is eigenlijk maar een beschamende zaak....
temeer omdat ook de waarde van uw commissie als "beroepsinstantie" voor de "gewone man" op zijn zachtst gezegd twijfelachtig
moet worden genoemd.
Inmiddels,
met verschuldigde hoogachting,

C

P.S. - Bijgaand een exemplaar van
een ingezonden stuk van mijn hand
in het Nieuwsblad v.h. Noorden.
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„Verander het departement van defensie in
4
ministerie
In de afgelopen weken hebben de gebeurtenissen bij een stuwmeer in
Noord-f talie voor de kranten voorpaginanieuws gevormd. Vele honderden
doden door een gebeurtenis, waarop door enlje greepeo uit de
reeds meermalen de aandacht fras gevestigd. Maar jMe^t een «jta
het ouctc kinderliedje „Pietje wou niet luisteren, Piéijfr, die was dom'4
,ie n« seksen: Or aHtoriteUett-wüden.niet luisteren en zie, pfofe<etfttg vo
zich in korte tijd een ramp ep «eer. *r»te schaa|.
Aan deze «JtocVige, gel
moest ik denken toeri
dagen in onze kranten mochten
lezen hoe in oktober vorig Ja» —
ten tyde va» de Cufea*risj$ 4 ^
leven van . hoiiderdefl ,
mensen op het apel beeft
Amerika en Eusland 'WajSe
men gereed een ramp voor de Bjeös
heid te veroorzaken. Alle benodigete
apparatuur was geree$,.„.
-4 '•
Ook tegett déze venuetigingBrnö'gelijkheid hebben reeds -s^fö? --^
de kerken, 4e gsleeWfejt,' ma«v oc^:
gewone mensen — ha»'stem ,vèf*
iteyen. Pjetje wil echt*? nfet luisteren, Pietje is dom....,
Nu meen ik te hebben fcegrepö^
dat een regering in. &ÏQ, dejnoera*
tisgh land nooit iets kan doen, dat
dwars tegen de publieke opinie is
sou gaan. Indien dit zo is — eh 'Os
heb geen enkele behoefte noch
reden hieraa»? te -twgJteJen — d*ai
is ,de oplossing v&n het probte*»;
niét zo moelijk, WJg gewone messen behoeven «te regeringen alleen,
maar dtiideMjk te laten wet*m,
lugubere pokerspelletjés wt de
zijn en dat wy willen, dat 4? RfOblemen anders worden
C»n concreet te a^t: Jie*
terie van Defensie
Irjk geliquideerd en

plaats wordt-een MinisUjrie «oqf de
Vrede j« snel tempg opgeridfitrOok
verdwijnen de BVB en' de BB,

,
die'
jhet Veorrèciit heeJfe dat Tainnen ftaar
oiwr^in de geleerden van net Polemoloipsch. instituut werken, begint
,• daaruit de eonsequenties t^ trekken 'ea scfcaft als eerste de BB af.
teneinde een nuchter begjbt te maken^|»assend bij 'aard en karükter
van. &ar" inwoners. Het geaieente.bestuur we&t OTJS namelijk op mee
te 'doen «an de vieeingt van de Dag
der Vcreaigde Naues; welaan
laat dit gemeentebestuur nu eens
door daden Jiaar woorden ondersteun*».
ïffet vrijkomend geld! en de vrykpmende wérkferaehten zullen ongeiwgfeld ook in 'deze welvaarlsüjd nog wel 'elders nuttiger kunnen
worden aangewend.
• F. A. BOOS, Groningen
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Groningen, 1 november 1963.
Aan de Kamer-Commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst der Tweede Kamer van de
Staten-Generaal,
te 's-Gravenhage.

Afluisteren telefoon 05900-34152

O

O

Naar aanleiding van de recente publicaties in de dagbladen over de
schending van het telefoongeheim kan ik u mededelen, dat ik reeds geruime tijd geleden correspondentie heb gevoerd met het hoofdbestuur van
de PTT te Den Haag, later gevolgd door correspondentie met het PTT kantoor te Groningen over de "klik",
Natuurlijk hebben de betrokken telefoondirecties indertijd medegedeeld, dat er niets aan de hand was; deze mededeling werd uiteraard door
mij voor kennisgeving aangenomen, want het was nog al vanzelfsprekend,
dat zin in bedoelde zin zouden (en moesten) antwoorden!
Nu de minister echter onlangs heeft medegedeeld,, dat er inderdaad
"meegeluisterd" wordt, zou ik wel graag eens zwart op wit willen hebben
of mijn telefoon (05900-34152) nu inderdaad al dan niet onder controle
gestaan heeft, resp. staat. Het zal de heren van de B,V.D, niet moeilijk
vallen een lijstje te produceren van de telefoonnummers, die zin via
een bandrecordertje hebben beluisterd! ongetwijfeld bevinden die bandjes
zich dan nog wel ergens in een archief.
Dit alles was mij persoonlijk indertijd de moeite niet verder waard,
doch nu de minister verklaard heeft,dat alleen bij zeer ernstige gevallen
en bij directe bedreiging van de veiligheid van de ataat het meeluisteren
plaats vindt, ben ik toch wel zeer benieuwd hoe een eenvoudig ambtenaar
in semie-provinciale dienst (ik heb de eer al JO jaar administrateur
te zijn van het provinciaal waterleiding bedrijf van Groningen) blijkbaar
zó" verdorven wordt geacht, dat de B,V.D. het beslist noodzakelijk vindt
zijn telefoongesprekken te laten beluisteren, want ook in 1963 zit de:
"klik" er nog steeds regelmatig in.
Ten einde u de moeite te spraren van een onderzoek naar de anteca• denten van schrijver dezes kan ik u mededelen, dat ik sinds 1922 onafgebroken
lid ben van "Kerk en Vrede", sinds vele jaren lid van de Doopsgezinde
Vredesgroep, van de Derde Weg, van de VIRO, lid van de Wereldfederalisten
Beweging Nederland, en uiteraard van de P.S.P, evonals mijn echtgenote,
die tevens lid is van de gemeenteraad van Groningen voor de P, S „P,,
Het kan natuurlijk zijn, dat actief werken voor de vrede - op basis
van het Evangelie, waaruit ik voor mijzelf meen te moeten en te mogen
concluderen, dat Evangelie en oorlog niet met elkaar te combineren zijn voor de B.V.D.voldoende reden is om mij als staatsgovaarlijk individu
te beschouwen. Mocht dat zo zijn, dan zal ik mij veroorloven om met alle
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democratische middelen hiertegen geweldloos te protersteren.
Misschien is het u mogelijk de "bandjes van mijn gesprekken op te
vragen bij de B.V.D.; ik ben erg benieuwd welke staatsondermijnende gesprekken daarop wel zijn vastgelegd. Het resultaat van uw onderiaoek zal
ik gaarne t.z.t. vernemen, want het is immers zó, dat uit de krantenpublikatips duidelijk blijkt dat, al zou de "klik" vedwijnen, dit nog geen
redelijke zekerheid geeft, dat er niet een geraffineerder opname-apparaat
zou zijn ingeschakeld.
Het is eigenlijk maar een beschamende zaak.„.. temeer omdat ook de
waarde van uw commissie als "beroepsinstantie" voor de "gewone man" op
zijn zachtst gezegd twijfelachtig moet worden genoemd.
Inmiddels, met verschuldigde hoogachting,

O

O

w.g. P.A,Roos
P.S.-Bijgaand een exemplaar van een ingezonden stuk van mijn hand in
het Nieuwsblad van het Hoorden.

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D .

Ouderkerk aan de Amstel, 8 november 1963.

Aan de Voorzitter van de vaste Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te !s-Gravenhage.
Geachte Heer Vondeling,

O

C

In antwoord op Uw brief dd.Jl oktober j. l. aan de voorzitters van de
kleine fracties bericht ik II het volgen-de.
Aangezien de BVD uiteraard in het geheim werkt is het moeilijk feiten
als door U bedoeld, te overleggen. Daartoe zouden degenen, die de BVD als
zijnde de democratie onwaardig, verwerpen, een soort contra-spionnagedienst
moeten organiseren. Ik stuur U een rapportje van één zo'n vermoeden, opgemaakt door ons fraktielid de heer Bruggeman. Voorts vestig ik Uw aandacht
op de brieven van ons lid, de heer F.A.Roostte Groningen, rechtstreeks aan
Uw commis,s.ie gericht. Zijn laatste brief is gedateerd 1 november j.l.
Onze bezwaren gelden de geBiele BVD met haar ondergrondse praktijken.
Het bestaan van deze dienst betekent, dat men, wanneer men een vertrouwelijke
mededeling wil doorgeven, daartoe noch van de telefoon noch van de brief~
post gebruik maakt. Dat is voor een democratisch land, dat noch van buiten
noch van binnenuit wordt bedreigd een dwaze zaak. Het lid van Uw fraktie,
de heer Goedhart heeft jaren geleden in "Het Parool" een boekje- opengedaan
over de werkwijze van deze BVD. Zelf hebben wij de ervaring opgedaan met
een betaalde handlangster van de BVD die lid van onze partij was geworden.
Na enige tijd bood zij haar diensten aan op het secretariaat. Zij wilde graag
enveloppen schrijven doch deed dit dan het liefst thuis waarto'e zij verzocht
de adreskaarten mee; naar huis te mogen nemen. Dit gebeurde tot wij door een
bevriende organisatie werden gewaarschuwd, dat zij daar dezelfde werkwijze
had toegepast. Evenals die organisatie hebben wij haar voor de keuze gesteld
te bedanken als lid of mee te werken aan een onderzoek naar de eigenlijke
bedoelingen van haar hulpvaardigheid. Zij koos het eerste.
D'eae laatste zaak heeft niets te maken met schending van het telefoonbf het briefgeheim. Wel wordt daardoor de algemene speurlust van de BVD
getypeerd. Men volgt geen uitgesproken verdachte personen; men speurt in
het wildo weg in de hoop op staatsgevaarlijke individuen te stuiten. Ik ben
er van overtuigd, dat onze partij niets te verbergen heeft. Ieder die daarvoor een redelijke noodzaak kan opgeven mag alles komen inzien.
Bij mij rijst tenslotte de vraag of de commissie er niet goed aan zou
doen eens een bespreking te hebben met de voorzitters van de kleine fracties
over de BVD als verschijnsel in onze maatschappij.
Hoogachtend,
w.g.H.J.Lankhors t.
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Afschrift.
Den Haag, 6 november 1963.

Gegevens inzake telefoongesprek dd„27 sept.1963 tussen de heer
E,Blaauw te Maassluis en de hoer P,G.Leeflang te 'a-Gravenhage.

O

Op 27 september 19^3 vroeg de heer E. Blaauw om ca. 18.30 uur een gesprek
aan in cel no„662 te Maassluis met de heer P.G.Leeflang te den Haag tel.
no.668196.
Na enige tijd volgde het gesprek, waarbij zowel de heer Blaauw als mevrouw
M H. Veeman (echtgenote van de heer Leeflang( door een vrouwestem hoorden
zeggen" Dit is de P»S,P," of woorden van die strekking; noch in de telefooncel noch in de woonkamer van de heer Leeflang was iemand anders aanwezig,
die deze woorden heeft gezegd.
Beiden (de heer Blaauw en mevrouw Veeman) waren allereerst van mening, dat
aan het and'ere toestel iemand dit er doorheen zei, in een later contact
bleek dit niet het geval te zijn.
Ik heb zelf beide partijen onafhankelijk van elkaar gehoord en kan U
mededelen, dat zij bereid zijn een verklaring over dit telefoongesprek
af te leggen.
A.J.Bruggeman.

O

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

AAN de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
voor de Binnenlandse VeiligheidsBinnenhof 1 a
dienst.
Bijlagen:

Uw brief van:

Directie

Hoofdafd.

Afd. KABINET

Nr. 51934 II

nr. 91002

c

Onderwerp:

F.A.RoOS

ge, 12 deeember 1963

In antwoord op uw "brief van 15 november jl.
nr. 91002 betreffende de heer F.A.Hoos, deel ik
u mede, dat de telefoon van betrokkene nooit
onder controle heeft gestaan. De door adressant
vermelde politieke feiten zijn b i j de dienst bekend.

C.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN*
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,

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
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F.A.Roos
J.C.Kapteynlaan 19 b

i \Jt
Groningen, 2 februari'6*-!. | y \f U

Jfon de Vaste commissie voor de Binnenlandse
veiligheidsdienst van de Tweede Kamer
der Staten Generaal,
Den Haag.
In december ontving ik uw schryven nummer 91.192, dat ik toen
eerst maar eens terzyde heb gelegd in het vertrouwen, dat er vanzelf
wel eens een gerede aanleiding zou komen om daaraan te refereren.
Zo kreeg ik o.m. inzage van een artifekl in de Friese Koerier
van 1^ januari j.l. " Waarschuwing tegen de BVD ". De inhoud daarvan
die naar ik aanneem, u wel bekend zal zyn, behoeft van myn kant geen
toelichting.
Verder afwachtende kreeg ik dan in het Nieuwsblad van het
N0orden d.d.25 januari het artikel onder de vry suggestieve kop
" Regeringsargumenten in Westduits afluisterschandaal vermorzeld "
Volgens dit artikel heeft het Hoofd J?an het " Bureau tot bescherming
van de grondwet " , - dwars tegen alle voorafgaande regeringsverklaringen in - verklaard, dat er op grootscheepse schaal werd afgeluisterd.
Een 2de artikel over dit onderwerp vindt u in het N.v.h.N. d.d. 31
januari.
Toen ik deze twee artikelen gelezen had, heb ik myzelf de
vraag gesteld of er ook in Nederland niet eens binnenkort een vooraanstaand functionaris kan komen, die een verklaring aflegt, die
dwars tegen alle, voordien afgegeven verklaringen in zou kunnen
gaan.
Het zal u naar ik vertrouw, duidelyk zyn, dat ik de inhoud
van uw schryven van 19 december met een zekere schroom blyf bekyken.
Uj_t de my gezonden stukken blykt m.i. dat het principe van het
telefoonafluisteren gehandhaafd is gebleven.
Tegen dit principe van spionage, waarby in wezen alle middelen niet alleen geoorloofd , maar zelfs noodzakelyk zyn, richt zich
m$n bezwaar. De vraag of het veel toestellen betreft dan wel de
vraag wiens telefoontoestel het betreft, doet eigenlyk niet zozeer
ter zake.
Met verschul/igd^/fiac/^achti
P.S.

fat zelfs Ministers z eer eenvoudige zaken niet weten, is wel
gebleken uit de publikaties inzake Prinses Ippae; als zy al niets
weten, w£t weten dan de lagere goden ? Dit betreft dan een zaak
, die mét staatsgevaarlyke zaken toch weinig te maken heeft. Doch
hoe liggen de stukken, indien het gaat om zaken, die - terecht
of onterecht - wel gekoppeld zyn aan het begrip staatsgevaarlyk ?

STATEN-GENEEAAL
TWEEDE KAMER
Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.

P.A.Roos
J, C.Kapteynlaan 19"b.

Groningen, 2 februari

1964.

Aan de Vaste commissie voor de Binnenlandse
veiligheidsdienst van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,
Den Haag.

O

In december ontving ik uw schrijven nummer 91-192, dat ik toen
eerst maar eens terzijde heb gelegd in het vertrouwen, dat er vanzelf
wel eens een gerede aanleiding zou komen om daaraan te refereren»
Zo kreeg ik o,m. inzage van een artikel in de Friese Koerier van
14 januari j,1."Waarschuwen tegen de BVD". De inhoud daarvan die naar
ik aanneem, u wel "bekend zal zijn, behoeft van mijn kant geen toelichting.
Verder afwachtende kreeg ik dan in het Nieuwsblad van het Hoorden
d.d.25 januari het artikel onder de vrij suggestieve kop "Regeringsargumenten in Westduits afluisterschandaal vermorzeld".
Volgens dit artikel heeft het Hoofd van het "Bureau tot bescherming
van de grondwet", - dwars tegen alle voorafgaande regeringsverklaringen in - verklaard, dat er op grootscheepse schaal werd afgeluisterd,
Ben tweede artikel over dit onderwerp vindt u in het N.v.h,N.
d,d.31 januari.

C

Toen ik deze twee artikelen gelezen had, heb ik mijzelf de vraag
gesteld of er ook in Nederland niet eens binnenkort een vooraanstaand
functionaris kan komen, die een verklaring aflegt, die dwars tegen
alle, voordien afgegeven verklaringen in zou kunnen gaan.
Het zal u naar ik vertrouw, duidelijk zijn, dat ik de inhoud van
uw schrijven van 19 december met een zekere schroom blijf bekijken. Uit
de mij gezonden stukken blijkt m.i. dat het principe van het telefoonafluisteren gehandhaafd is gebleven.
Tegen dit principe van spionage, waarbij in wezen alle middelen
niet alleen geoorloofd, maar zelfs noodzakelijk zijn, richt zich mijn
bezwaar. De vraag of het veel toestellen betreft dan wel de vraag
wiens telefoontoestel het betreft, doeteigenlijk niet zozeer ter zake.
Met verschuldigde hoogachting,
w.g.P.A.Roos.
,',P,S, Dat zelfs Ministers zeer eenvoudige zaken niet weten, is wel
gebleken uit de publikaties inzake Prinses Irene; als zij al niets
weten, wat we^en dan de lage-re goden? „Bit betreft dan een zaak, die
met staatsgevaarlijke zaken to-eh weinig te maken heeft. Doch hoe
liggen de stukken, indien het gaat om zaken die - terecht of onterecht wel gekoppeld zijn aan het begrip staatsgevaarlijk ?

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE

ZAKEN
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AAN
de heer Mr.W.Koops.
Griffier van de vaste commissie
voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Binnenhof 1a.
Bijlagen:

Uw brief van:

Hoofdafd.

Directie
Afd.

KABINET

J^iJJ-l-J-'-"J-

Nr.

52776
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Onderwerp:schrijven van F.A.Roos
dd. 2 februari 1964.

's-Gravenhage, 13

maart

1964.

Het schrijven van de heer P.A.Roos van 2 februari j l . ,
dat mij in afschrift werd toegezonden, wekt de indruk, dat
"betrokkene niet is "bevredigd door de tot hem gerichte "brief
en stukken, welker inhoud mij overigens niet "bekend is.
Aan mijn eerder "bericht betreffende de heer Roos van
12 december 1963, nr. 51934 II, heb ik evenwel niets toe
te voegen.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

C

n

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

* s-Sxav«3Jaa«et 14 april 1964,

Be Hesr F.A.Hoos,
J.GUK&pteyolaon 191»»

s a o s i g c E a.

Seaokt* S«er loos*

Hierbij keb ik 4* *«T d* ontrance t t* bvraatig^n ra» 9w
v«ua g febro&ri J«l»* fot «i ja l««dv«s«a «o e t ik W
«d«l«at dat 4o inliond Tan d«a* brief wij &«an aaal«idin« geeft» iets te* t« roegxm a»a hetgeea ik W reeds op
l? deoe>ber 1963 sohï-eaf.
Boog&ehtead,

. l.Yondeling)
Xoerzitter der
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